
Szczecin, dn. 10.08.2012

REFERENCJE

Nimejszyrn poswiadczam. ze dr Grzegorz MIchaiski. wspofpracowal z nami w charakterze trenera
I eksperta z zakresu finansow w projekcie szkoleníowyrn otwartyrn w dniach 6- 7.01.2009

Dwudniowe szkoleme obejrnowato zakres tematyczny:
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSI~BIORSTWA.

Program szkolenia zawierat m.rn.: Elementy sprawozdarua finansowego: anahza ogólna: znaczerue
i interpreracia wskaíników finansowych: salda strukturalne bilansu i podstawowe typu kryzysów
przedsiebiorstwa: elementy planowania finansowarua: finansowy cel dzialania przedsiebrorstwa I formy
dzíalalnoscr gospodarcze]: jakich informacji mozna oczekiwaé od przedsiebiorstw; co naprawde mówia
a czego nie rnowía sprawozdania finansowe, ocena wíarygodnoso na podstawie ogólnej analizy
sprawozdan finansowych; ocena wrarygodnoscí na podstawie analizy wskaznikowej.

Szkolenie zostalo przeprowadzone profesjonalrue, rnialo forme aktywnych warsztatów, Po jego
zakonczeruu trener otrzymal wysokie noty od uczestników
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Katowice, dnia 25 stycznia 2013 r.

List referencyjny

W grudniu 2009 roku, nasi pracownicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu
z zakresu "Oceny i analizy oplacalnosci i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym",
Uczestnikami i beneficjentami tego szkolenia, byli nie tylko pracownicy Agencji Rozwoju
Przernyslu S.A Oddzial w Katowicach ale równiez pracownicy iprzedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki.

Projekt doradczo-szkoleniowy pod tytulem .Oceny i analizy oplacalnošci i ryzyka
realizacji inwestycji w sektorze górniczyrn" w czešci merytorycznej byl przygotowany
i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

Pan dr Grzegorz Michalski zaprezentowal praktyczna wiedze pozwalajaca
podejmowaé efektywniejsze decyzje w zakresie zarzadzania oplacalnošcia i ryzykiem
projektu inwestycyjnego.

Trešci merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego, obejrnowaly m.in.
zagadnienia: studium wykonalnošci inwestycji, ryzyko i niepewnošé i warunki realizacji
projektów inwestycyjnych w gómictwie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach
niepewnošci I zmiennošci, ekologiczne i šrodowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych
i finansowych uwzgledniane w trakcie sporzadzania studium wykonalnošci inwestycji
w górnictwie.

Zar6wno pracownicy Agencji jak i Ministerstwa Gospodarki uczestniczacy
w projekcie zadowoleni byli z uzytecznošci przekazanej im wiedzy praktycznej,
ze szczeg61nym zwr6ceniem uwagi na bardzo duze došwiadczenie, bardzo dobrze
przygotowane materialy dydaktyczne, kreatywnošč zdolnošci interpersonalne
prowadzacego.

Pragniemy zauwazyé, ze poza praktycznymi walorami, projekt realizowany przez
dr Grzegorza Michalskiego byt okazja do znacznego transferu wiedzy z dziedziny finansów,
zarzadzania iekonornii do urzedniczej praktyki aplikowanej w sektorze g6rniczym.

Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobe godna polecenia,
posiadajaca szeroka wiedze, kt6ra daje gwarancje rzetelnej realizacji šwiadczonych przez
Niego uslug doradczo-eksperckich. Jestešmy przešwiadczeni, ie wysokie uznanie dia jego
zajeé i doradztwa ze strony uczestnik6w projektu jest w pelni adekwatne.
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Departament Górnictwa Warszawa, Jf ~ľ 2013 r.
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30-053 Kraków
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Niniejszym mamy przyjemnošč potwierdzié, ze firma AVENHANSEN® Sp. z o.o.w dniach
015-16 grudnia 2009 roku przeprowadzila szkolenie nt.. " Ocena i analiza oplacalnošci
i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze gomiczym" w którym udzial wzieli przedstawiciele

Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki.

Szkolenie zostalo przygotowane w sposób profesjonalny, zajecia przeprowadzono
z uwzglednieniem potrzeb uczestniczacych, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
Prowadzacy w sposób przystepny dzielil sie swoja wiedza i došwiadczeniem, wyrózniajac sie
zaangazowaníem, dobrym kontaktem osobistym z uczestníkamí, raz pozostajac
do dyspozycji, w zakresie omawianych zagadnieň, równiez po zakoňczeniu szkolenia.
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Katowice, 04.02.2010 r.

List referencyjny

Niniejszym mamy przyjemnošé potwierdzié, ze firma AVENHANSEN Sp. z 0.0. w dniach

od 15.12. do 16.12.2009 r. przeprowadzila w naszej siedzibie szkolenie nt. "Ocena i analiza

oplacalnošci i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze gárniczym".

Firma AVENHANSEN przygotowala szkolenie sprawrue i bardzo profesjonalnie pod

wzgledern organizacyjnym, dostosowujac sie do naszych potrzeb. Szkolenie zostalo

przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na podkrešlenie zasluguje rzetelny sposób

poruszania zagadnierí oraz partnerski styl prowadzenia szkolenia przez wykladowce,

Serdecznie polecamy firme AVENHANSEN Sp. z 0.0. jako godnego zaufania profesjonaliste

w zakresie organizacji i przeprowadzania szkolerí.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSLU S.A. z siedziba w Warszawie Oddziat w Katowicach

ul. Mikolowska 100 40-065 Katowice tel. (+4832) 75748 OO faks: (+4832) 7574869 www.katowice.arp.com.pl www.arp.com.pl

NIP: 526-030-02·04 kapital zakladowy: 2.707.525.000,00 zl kapital wplacony: 2.707.525.000,00 zl Konto bankowe: Bank Pekao S.A. VIIIO/Warszawa 171240 1112
1111 0000 0165 3845 S~d Rejonowy dia m.st. Warszawy, XIIIWydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru ~dowego, KRS0000037957

http://www.katowice.arp.com.pl
http://www.arp.com.pl


AVENHANSEN' Kraków, 2013-06-04

Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zašwiadcza, ze Pan

Grzegorz Michalski

byl Trenerem AVENHANSENíY Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011
i w tym czasie, dla grupy ponad 14 osób, pracowników Agencji Rozwoju Przemyslu S.A. -
odzial w Katowicach oraz pracowników Ministerstwa Gospodarki, w dniach: 2009-12-
15/16, zrealizowal szkolenie:
Ocena i analiza oplacalnošcí i ryzyka realizacji inwestycji w sektorze górniczym

Projekt szkoleniowy, byl "uszyty na miare" potrzeb instytucji zarzadzajacej šrodkami
publicznymi i wykorzystywal najnowsza wiedze naukowa z zakresu finansów
przedsiebiorstw, finansów publicznych i ich zastosowania w specyficznym sektorze
gómiczym. Byla to okazja do istotnego transferu osiagnieé naukowych z dziedziny
ekonomiki przedsiebiorstw i finansów do praktyki gospodarczej realizowanej przez
pracowników Agencji Rozwoju Przemyslu S.A. - odzial w Katowicach oraz pracowników
Ministerstwa Gospodarki. Trerier otrzymal wysoka nore od uczestników szkolenia

potwierdzona specjalnymi referencjami Klienta.

Iti.~)'erej FirIit

, I,

www.szkolenia.avenhansen.pl

30·053 Krakow. 111.Kromkar:a Galia ./ lok. 9. Tel 012 399 ./l 90

http://www.szkolenia.avenhansen.pl


i§1~O"~"'~O\SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA

~ i\~lFACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
~ ~~--------------------------------------~lli.\"",,/

Center for Research and Educational Projects

•
• Vi seg rad Fund

• •

CERTIFICATE

This Certificate is awarded to

Dr. Grzegorz Marek Michalski

for successful participation and for delivering lectures of Financial Management course within the

framework of International Visegrad Fund - Business Economics (International V4 Studies), project

Nr. 61200004 from March 04th to March os" 2014 at Faculty of Economics and Management

of Slovak University of Agriculture in Nitra, the Slovak Republic.

The course was fully taught in English and consisted of 16 hours of lectures covering topics

March 04, 2014

Lecture: Working Capital Management - 4 hours

Lecture: Capital Structure - 4 hours

March 05, 2014

Lecture: Cost of Capital - 4 hours

Lecture: Capital Budgeting - 4 hours

March OS,2014

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

Dean of Faculty of Economics and Management
Slovak University of Agriculture in Nitra

SLOVAK ,IVERS TY OF AGRICU TURE IN NITRAI FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT I Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic

te.' -~21 37~: 5898 I 'ax: +421 37 641 5150 I www.fem.uniag.sk I eva.kapralova@uniag.sk

http://www.fem.uniag.sk
mailto:eva.kapralova@uniag.sk


APAG Sp. z 0.0.
PRZEMYSLOWE INSTALACJE GAZOWE

61-139 Poznan, Jana Pawta II nr 14
tel.: (61) 872 OO56165 70 555 w.143

faks: (61) 8 750 164
E_mail: biuro@apaq.com.pl http://www.apaq.com.p/
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Poznan dn.22.01.2013r.

REFERENCJE

W listopadzie 2012r. nasza pracownica - Ksi~gowa uczestnlczvla w szkoleniu
prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego.

Szkolenie z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami
rachunkowošci finansowej obejrnowalv zajecla trwajace S dni (40h) szkoleniowych.

Nasza pracownica po ukoriczeniu szkolenia podzlellla ste nabvta wledza oraz
stwierdzHa, ze trener przedstawil wiele aspektów z wiedzy finansowej dotad nieznanej.

Pozwolll spojrzeé na ccene wiarygodnošci przedslebiorstwa, na jego sprawozdanie
finansowe z calklern innej strony nlz tylko ksleqowej,

Pragniemy zauwazvč, ze praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego byt okazja do znacznego transferu
wiedzy naukowej i najnowszych naukowych oslaqníeč z dziedziny finansów,
zarzqdzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako trenera i wvkladowce bardzo
zaangazowanego w swoja prace oraz pragnqcego stworzyé na swoich wyktadach dobra
atmosfére poprzez dostosowanie przebiegu szkolenla dia potrzeb uczestników.

Deutsche Bank PBC SA, konto: 091910 1048 2263 0216 6649 0001·
• BZ WBK SA, konto: 63 1090 1346 0000 0001 05838680·

• KRS 191830· Sltd Rejonowy - Pcznaú- Nowe Mlasto I Wilda, Wydzlal VIII·
• NIP: 778- 01-10- 801· Regon: P- 632051695'

mailto:biuro@apaq.com.pl
http://www.apaq.com.p/


AVENHANSEN

REFERENCJE
Firma AVENHANSEN®Sp. z 0.0. zašwiadcza, ze Pan

Grzegorz Michalski

byl Trenerem AVENHANSEN®Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011

l W tym czasie, w dniach 2009-02-16/17, 2009-12-10/11, 2010-10-04/05,
2010-12-13/14, zrealizowal cztery, 12 godzinne (dwudniowe) szkolenia, pod
tytulern:
Zarzqdzanle plynnošcla finansowa
W szkoleniach brali udzial pracownicy instytucji: Polska Wytwórnia Papierów
Wartošciowych S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Centrum
Finansowo-Ksiegowe Zywiec Sp. z o. o., Spóldzielnia Mieszkaniowa
w Blachowni, Techmet Andrzej Chrnielinski, ENERGA-OPERATOR SA,
Ceramika Paradyž; sp. z 0.0., Mota-Engil Polska S.A., UNIWHEELS Production

(Poland) Sp. z 0.0., ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z 0.0., Vattenfall
Business Services Poland Sp. z 0.0.

Szkolenie bylo okazja do istotnego transferu wiedzy naukowej do praktyki
gospodarczej. Trener prezentowal uczestnikom najnowsze osiagniecia naukowe
z zakresu finansów przedsie biorstwa w tym ze szczególnym uwzglednieniem
zagadnieri z zakresu zarzadzania plynnošcia finansowa i zarzadzania kapitalern
obrotowym.
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AVENHANSEN~ Kraków, 2013-06-04
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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zašwiadcza, ze Pan

Grzegorz Micha/ski

®
byl Trenerem AVENHANSEN Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011

i w tym czasie, w dniach: 2010-09-06/07,2010-12-16/17,2011-03-31/04-01, zrealizowal trzy,
12 godzinne (dwudniowe) szkolenia:
Ocena i analiza oplacalnošci i ryzyka realizacji inwestycji

W szkoleniach uczestniczyli miedzy innymi pracownicy takich instytucji jak: NALCO MOBOTEC
POLSKA SP. z 0.0., PGNiG S.A. KOOG w Tarnowie. Gazownia Lubelska., KGHM S.A., RADIO
KRAKÓW S.A., Elektrocieplownia S.A., TAURON Polska Energia S.A., Poludniowy Koncern
Energetyczny S.A. E1ektrownia Lagisza, Šlaskie Centrum Spoleczeňstwa Infonnacyjnego, SPro
Partners Sp. z 0.0., PGNiG, Gazowania Tarnowska, ABB Sp. z 0.0., ENION S.A. Oddzial w
Krakowie, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0., General Motors
Manufacturing Poland Sp. z 0.0., General Motors Manufacturing Poland, BP Europa SE Oddzial
Polska.
Szkolenia byly okazja do znacznego transferu wiedzy naukowej z zakresu finansów przedsiebiorstw
ze szczególnym uwzglednieniem problernatyki zarzadzania ryzykiem i zarzadzania wartošcia dla
wlaácicieli do praktyki gospodarczej. Szkolenia zawsze oprócz walorów praktycznych, mialy
zauwažalny aspekt implementacji najnowszych osiagnieč naukowych do polskich warunków realizacji
przedsiewzíeč gospodarczych.
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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zašwiadcza, ze Pan

Grzegorz Micha/ski

byl Trenerem AVENHANSEN® Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011
l w tym czasie, w dniach 2008-09-29/30, 2009-06-23/24, 2009-12-07/08, 2010-11-29/30
zrealizowal cztery dwudniowe 12 godzinne szkolenia otwarte pod tytulem:
Zarzadzanie finansami dia niefinansistów

We wspomnianych projektach szkoleniowyeh uezestniezyli pracowniey miedzy innymi
podmiotów takich jak: REMAG S.A., Navi.net.pl - Agencja reklamowa Navi coneept, MESP
Central Europe Sp. z 0.0., TAURON Polska Energia S.A., Ministerstwo Šrodowiska, Maxtel
Sp. z o. o., BP Europa SE oddzial w pol see, Urzad Marszalkowski Województwa
Malopolskiego, Bližej Przedszkola, MGDF sp. z 0.0., Volkswagen Poznan Sp. z 0.0.

Poza okazja do praktycznego i warsztatowego wsparcia pracowników z przedsiebiorstw
Klientów, szkolenia te byly okazja do znaeznego transferu najnowszych ustaletí naukowyeh z
zakresu finansów przedsiebiorstw do praktyki gospodarezej realizowanej przez wspomniane
wyzej podm.ioty.

www.szkolenia.avenhansen.pl
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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zašwiadcza, ze Pan

Grzegorz Michalski

®byl Trenerem AVENHANSEN Sp. z 0.0. w 1atach 2008 - 2011
i w tym czasie, w dniach: 2008-10-28/29,2009-05-18/19,2011-02-17/18 zrealizowal trzy, 12
godzinne (dwudniowe) szkolenia:
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdaó finansowych

W szkoleniach hrali udzial pracownicy takich podmiotów praktyki gospodarczej jak:
Malopolska Agencja Rozwoju Regiona1nego S.A., ORLEN PetroTank Sp. z 0.0., Powiatowy
Urzad Pracy w Jaroslawiu, CERAMlKA PARADYZ SP. z 0.0., ING Bank Šlaski.
Szkolenia przyczynily sie, poza prezentacja praktycznych aspektów oceny kontrahenta, do
istotnego przeplywu informacji naukowej do praktyki gospodarezej. Transfer najnowszych
ustaleň naukowych z zakresu ekonomii, zarzadzania i finansów przedsiebiorstwa do
przedsiebiorstw zaowocowal wysokimi ocenami szkolonych i z pewnošcia spowodowal
wzrost efektywnošci podmiotów ich zatrudniajacych,

Prezes Zarzadu
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BERNDSON

Kraków 2013-01-16

Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski

Oswiadczenie

Niniejszym ošwiadczam, ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener
BERNDSON, prowadzit nastepujace szkolenia w ramach projektu "Spin off/spin
out skuteczny transfer wiedzy II", wspótfinansowanego przez Uni~ Europejska
w ramach Europejskiego Funduszu spotecznecc, Program Operacyjny Kapitat
Ludzki, okres realizacji: 01.2011-08.2012, projekt realizowany pod nadzorem
Wojewódzkiego urzedu Pracy w Krakowie:

a) Zarzqdzanie finansami dia niefinansistów w dniach :
-14/15.05.2011,
-19/20.11.2011,
-26/27.11.2011,
-04/05.02.2012,
-03/04.03.2012,
-23/24.07.2012
Iaczníe 12 dni, šrednia liczba uczestników na szkoleniu to 18-19 osób.

Chce zaznaczyé, ie poza praktycznymi walorami, szkolenia realizowane
przez dr. Grzegorza Michalskiego byty okazja do znacznego transferu wiedzy
naukowej i najnowszych naukowych osiaqnieé z dziedziny finansów, zarzadzania
i ekonomii do praktvki gospodarczej. wptyw najnowszych odkryé naukowych
w zakresie finansów na praktyków gospodarczych bíoracvch udziat w projekcie
zaowocowal ich dobra ocena,

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia byty
naležvcie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

Bartosz Soczówka
Wiceprezes Zarzadu
BERNDSON sp. z 0.0.
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BERNOSON sp. z 0.0.
31-130 Kraków. ul. Feldmana '\111

NIP 676-22-48-701
BERN DSON REGON 356750018

BERNDSON sp. Z 0.0.

I..I.Feldmara 4/11. 31130 KrakÓw 676·2248701
+48 122948190 0000179795

I<.cmakr@bern(lson.con· 178000 PLN
60203000451110000001960850



r
BERNDSON

Kraków 2012-12-12

Szanowny Pan
Grzegorz Michalski

ošwtadczente

Niniejszym oswiadczem. ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener
BERNOSON, prowadzíl nastepujace szkolerua w ramach projektu .Profesjonatne
kadry - nowoczesna firma. Szkolenia dia pracowników i wtašcícte!t mikro i matych
przedsieblorstw w wieku 45+",8.1.1 POKl, reauzacja: 01.2010-12.2012:

a) Controlling finansowy z elementami rachunkowoscl finansowej j8dnij
b) Analiza finansowa j8dnij
c) Coaching grupowy /8dni/

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalsklego szkolenia bYfY
nalezycie przygotowane oraz wysoko ocenione przez uczestników.

J
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BERNDSON

Kraków 2013-01-16

Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski

Oswiadczenie

Niniejszym ošwtadczern, ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener
BERNDSON, prowadztl nastepujace szkolenia w ramach projektu "Spin off/spin
out skuteczny transfer wiedzy", wspóH'inansowanego przez Uni~ Europejskq
w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, Program Operacyjny Kapitat
Ludzki, okres realizacji: 01.2010-12.2010, projekt realizowany pod nadzorem
Wojewódzkiego urzedu Pracy w Krakowie:

a) Zarzadzanie finansami dia niefinansistów w dniach:
- 14/15.12.2010,
- 23/24.12.2010
Lacznie 4 dni, srednia liczba uczestników na szkoleniu 12 osób.

Szkolenie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego by~o naležycíe
przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

Bartosz Soczówka
Wiceprezes Zarzadu
BERNDSON sp. z 0.0.

/
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• ISERNDSON sp. Z 0.0.
~1 31·130 K'a~ów.ul Feldmana<vl l

NIP 676·22·48· 701
BERNDSON REGON 356750018

BERNDSON sp. zo.o.

JLFeldmana4/11.31130 Kraków 676·22·48·701
.48122948190 0000179795

konta~:@berndson.com 1:18000 PlN

60203000451110000001960850
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BERNDSON

Kraków 2013-01-16

Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski

Oswiadczenie

Niniejszym ošwiadczarn, ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener
BERNDSON, prowadzil nastepujace szkolenia w ramach projektu "ZARZADZANIE,
OBSlUGA KLIENTA, SPRZEDAZ - szkolenia dia pracowników sektora MSP",
wspóffinansowanego przez unte čuropejska w ramach Europejskiego Funduszu
Spoleczneqo, Program Operacyjny Kapitat Ludzki, okres realizacji: 09.2009-
01.2011, projekt realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju
Przedstebíorczošcí :

a) Zarzadzanle finansami dia niefinansistów w dniach:
- 01/02.02.2010
Lacznie 2 dni, srednia liczba uczestników na szkoleniu to 12 osób.

Wszystkie prowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenia byty
naleiycie przygotowane oraz dobrze ocenione przez uczestników.

".- )/
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Bartosz Soczówka ,,
Wiceprezes Zarzadu ...•.
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AKREDYfACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWE] NR 98/2006/EP
BOMIS

Zašwiadczenie O wspólpracy

Zašwiadczam, ze pan Grzegorz Michalski wspólpracowal z firma BOMIS jako trener
i wykladowca w latach 2005 - 2006. W tym okresie, od 13 wrzešnia 2015 roku do 27
paždziernika 2005 roku pan dr Grzegorz Michalski zrealizowal cztery, 14 godzinne szkolenia
otwarte, pod tytulem: Zarzqdzanie plynnosciq finansowq.

Uczestnicy ocenili poziom szkoleniajako wysoki, zwracajac uwage na wiedze pana
Grzegorza Michalskiego i umiejetnošci dobrego objašniania omawianych zagadnien.
Uczestnicy pozytywnie przyjeli równiez jego materiály dydaktyczne.

Pan Michalski zaprezentowal szkolonym osobom najnowsze osiagniecia naukowe
z zakresu finansów przedsiebiorstwa, w tym zagadnienia z zakresu zarzadzania plynnošcia
finansowa, budowanie wartošé przedsiebiorstw inwestycjami w aktywa biezace i zarzadzanie
kapitalem obrotowym.

,
, . Marzena Ražniewska-Pólkoszek

dyrektor-generalny;

~~ \<~~
~-.. ...•

_'"l •••.••...,

... ('.....

1
BOMIS

ul. Wojskowa 6/E5 Poznaň 60-792 tel. 61/671 2924,665484888 faks 61/666 1590
www.bomis.plbomís.äbomis.pl



Biuro Rachunkowe 8MM
.<'~1::~

[i~ententJaMin.Flnans.
12627/2006

Cniezno. dn. 25-01-2013
REFERENCJE

W paždziemiRu 2012 jaRo wlašciciel Biura Rachunkowego BMM uczestniczylam w projeRcie doradczo-
sZRoleniowym prowadzonym przez emperta I trenera dr Crzegorza MichalsRiego.

ProjeRt: z zaRresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami rachunRowoScl finansowej
obelmowo! zajE;lcia warsztatowe i zeledc doradcze (coach ing) trwajCjce 5 dni (40h) dydaRt:yczno-doradczych. z tego 4 dni
(32h) stanowlly wyRlady z praRt:ycznymi warsztatami I 1 dzielÍ (Sh) stanowllo doradztwo (coach ing). W traRcie projeRt:u
doradczo-szRoleniowego dr Crzegorz MichalsRi zaprezentOllJCJl-praRt:ycznCj wiedze pozwalajCjcCj na efeRtywnfejsze decyzje w
zaRresie zcrzadzonlo finansami wlasnego praedsleblorstwc, podjE;lcia. ograniczenia lub wstrzymania siE;lod wspólpracy z
innymi przedsleblorstwcml w zuležnoácl od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projeRtu doradczo-szRoleniowego
propozycje zastosowania prezentowanych zagadnieŕl w praRtyce zilustrowane zostaly uzytecznymi studiami przypodR6w.
Tresd merytoryczne projeRtu doradczo-szRoleniowego obejmowaly zagadnienia taRle jaR: finansowy cel dzlalania
przedsíeblorstwo, pomiar wcrtoscl przedsleblorstwc, przep!ywy plenienle. ocena wiarygodnosci na podstawie analizy
wsRažniRowej sprawozdalÍ finansowych. prognozowanie RryZYSÓWw ocenianym przedsleblorstwle i ocena ich lstotncscl,
sygnaly ostrzegawcze. analiza dysRryminacyjna. zaRres przygotowania biznesowych planów. zaRres przygotowywania i
analizy ryzYRa w czasie realizacji zalotonych w studium wyRonalnoSci przedstewzlec, elementy rachunRowosd finansowej,
elementy matematYRi finansowej, szacowanle wolnych przeplywów pieniEi1tnych generowanych przez firm~. metody i
Rryteria oceny projeRtów inwestycyjnych. szacowanie stóp Rosztu Rapitaru finansujCjcego Inwestycje. Rr6tRoterminowe
zcrzadzonle Rapitalem i zorzadzcntern p!ynnosciq flnonsowa, przeglCjd elementów zarzCjdzania zapasami. srodscrnl
pieni~tnymi i ncležnosdcml, elementy planowania f1nansowego, metoda procentu od sprzedaty.

SZRolenie wg mojej oceny przebiegalo w bardzo dobrej atmosferze. trener I wyRladowca dr Crzegorz MichalsRi
dostosowvwot przebleg szholenlc do potrzeb grupy sZRolenlowej ( 10 uczestniRów). UzysRallsmy mczflwcáé samodzielnego
wyliczania wyniR6w finansowych na podstawie przeRazanych elementów wiedzy rcchunhowosci finansowej. SZRolenie
zaspoRoilo moje pohzeby odnosnie uzupelnlenlo i usystematyzowania wiedzy na temat finansów w podmlotach
obslugiwanych Rsi~gowo i finansowo przez Rierowane przeze mnle Biuro RachunRowym BMM.

ProjeRt doradczo-szRoleniowy realizowany przez dr Crzegorza MichalsRiego byl- oRazjCj do znacznego transferu
wiedzy nauRowej i najnowszych nauRowych oSlélgniE;lé z dzledzlny flnonsčw, zarzé!dzania i eRonomii do prol>l:yRi
gospodarczej.

ReRomenduj~ sZRolenia Pana dr Crzesorzc MichaisRlego jaRo godne polecenia.

BIt"\{O R\( IL .•••h.O\\E B:\Ut
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Biuro Rachunkowe BMM Renata Kobierska ; ul. Orzeszkowej 30/ 62·200 Gniezno e-mail: biurorachunkowebmm@v.rp.pl
NIP 7841456802; Regon 300506894; BPH OjGniezno konto 35106000760000326001257767
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Poznan, 23.12.2013r.

Niniejszym zešwiadczernv, ie

Pan Grze~orz Michalski

wspótpracowal z firmq BMSSSp. z 0.0. przy realizacji 12-~odzinne~0 szkolenia

"Analiza finansowa"

realizowenego dIa firmy 7 pracowników firmy BT&A Holding Sp. z 0.0. w Poznaniu

w dniach 19-20 ~rudnia 2013r.

Do zadaň trenera nalezalo badanie potrzeb szkoleniowych ~rupy, w tym znalezienie problemu,

przvaotowanie rnaterialów na szkolenie oraz post-testów i przeprowadzenie sarnego szkolenia.

Pro~ram szkoleniowy obejmowa! nestepujace zagadnlenia:

• finansowy cel zarzqdzania przedsiebiorstwem,
• elementy ksztattujqce warto šč firmy,

• analiza sprawozdaň finansowych,

• trešč i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy,

• czytanie sprawozdeň finansowych ianaliza,

• analiza wskaínikowa,

• badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaínikowej,

• elementy autorskiego podejšcia "Rosetta Stone",

• praktyczna analiza kepitalu obrotoweao i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania na ten

kapital,

• po~~~biona ocena plvnnošci przedsiebiorstwa w šwietle rachunku przeplvwów pienieznvch,

• sporzqdzanie wskaínikowej analizy finansowej,

• praktyczny przvklad oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy z wykorzystaniem podejšcia

"Rosetta Stone".

BMSS Sp. z 0.0.

U\. Garbary 56/12 61-758 Poznan
www.bmss.pl

STANDARD
lJSLUGI SZKOlENIOWEJ

http://www.bmss.pl
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W trakcie szkolenia wykorzystano takie elementy, jak:

• obliczerue na dany ch teoretycznych ilustrujece zaaadnienia wyktadu,

• symulacje z wykorzystamem arkusza kalkulacYjnego,

• przvktady liczbowe z wykorzystamem danych rzeczvwrstvch,

• wyktad z wykorzystamem prezentecj rnultrmedistnvch,

• dvskusje grupowe na temat stud lOWprzypadk6w.

• warsztatowe rozwiqzywanie zagadmen na danych dla rzeczywistych danych ze sprawozdan

finansowych

Paní Grzeaorz Michalski wykazat sie duzq wledzq z zakresu prowadzonego tematu oraz bardzo dobrym

przvactowanrern. Uczestnicy szkolenia docenili wnikliwa anetize tematu. prace na konkretnych

przvktadech I danych oraz bardzo dobry kontakt z trenerem

Przemysta K~dzia ,.'~ '\ ...L

Prez es Zarzqdu

8M S SI: z o o.
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AVENHANSEN" Kraków, 2013-06-04

"/KOL!-!'.I" I {)(lR\{)/TWO

Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zašwiadcza, ze Pan

Grzegorz Michalski

®byl Trenerem AVENHANSEN Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011
i w tym czasie, w dniach: 2008-03-27/28, dla pracowników Cargill Poland Sp. z 0.0.

zrealizowal 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie:
Ocena i analiza oplacalnošci i ryzyka realizacji inwestycji

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaly aspekty zarzadzania ryzykiem i oplacalnošcia
inwestycji w przemyšle spožywczym. Projekt szkoleniowy realizowany przez naszego
eksperta, laczyl naukowa wiedze akademická z najlepsza jej implementacia w praktyce
gospodarczej. To zaawansowane szkolenie, przyczynilo sie do transferu naukowych osiagnieé
z zakresu finansów, ekonomiki managerskiej i zarzadzania projektami do praktyki
gospodarczej.

/

'J

www.szkolenia.avenhansen.pl

30-053 Krakow. ul. Kronikar:a Galla.J lok.9. Tel. 012399.J1 90

http://www.szkolenia.avenhansen.pl


CENTRUM
EDUKACJI
GRUPA(·j-t-3:J

185/ZH/2013 Plock, 1501.2013 r.

Referencje

Trener Grzegorz Michalski przeprowadzä dia Centrum Edukacji Sp. z 0.0. szkolenie: .Analiza

ekonomiczna projektów mwestycyjnych"

Kurs od byl sie w grupie 15 pracownik6w PKN ORLEN obszaru realizacji inwestycji

rnajatkowych, w terrmnie 8-9 grudnia 2011 roku i trwal ~~cznie 16 godzin dydaktycznych.

Szkolenie przebiegalo w bardzo dobrej atmosferze, trener dostosowywal przebieg szkolenia

do potrzeb grupy szkoleniowej.

Wysoko zostaly ocenione urniejetnosct trenera oraz poziom jego wiedzy zawodowej.

Pracownicy bioracy udzial w szkoleniu ocenili Pana Grzegorza jako osobe kompetentna

i dobrze przyqotowana merytorycznie Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z poruszanych

tresci, zastosowanych, aktywizujqcych metod szkoleníowvch, ale przede wszystkim ze

wskazania sposob6w wykorzystania zdobytej wredzy w praktyce.

f".~CENTRUM
~iilimmUKACJI

GRUPAt:Il!3:J

fLtL)'
Tl'fd"un Rutkowalci
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PROGRAM
REGIONALNY

DOLNY
SLASK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONAlNEGO

www.rpo.dolnyslask.pl

DRPO/0295/984/DRPO-W-Dka/3037/09 Wrodaw, dn. 14.07.2009r.

Sz. P.

Grzegorz Michalski

Szanowny Panie,

Mam zaszczyt powiadomié, ie zosta. Pan powofany Zarzéldzeniem Marszatka

Województwa Dolncšlasklegc nr 74/2009 z dnia 3 czerwca 2009r. na List~ Ekspertów jako

ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego dia Województwa Dolnoštasklegc na lata 2007-2013

w dziedzinie: PRZEDSIEBIORSTWA

FINANSOWE.

INNOWACJE/ ODNAWIALNE INSTRUMENTY

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów z ramach RPO WD

oraz proces organizacji prac Komisji Oceny Projektów (KOP), w sklad której wchodza eksperci

I stopnia, bedzie przebiegata zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dia Wojew6dztwa ooinoštaskrego na lata

2007-2013. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Z powaianiem
Lo

~- '~I"m~
0p(\raCYJ' ege

http://www.rpo.dolnyslask.pl
http://www.rpo.dolnyslask.pl


AKADEMIA
BIZNESU I

IIDDP"':r.:.,.~~
02-672 WIISZIWI. ul. Oomaniewska 38a

lei. 22 208 28 26.1ax 22 211 20 90
HP7010088170 1117 Warszawa, dnia 18 marca 2014 r.

(píeczatka organizatora szkolenia)

REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczyt w charakterze Wyktadowcy

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadzll szkolenie o poniiszej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

Temat, termin i miejsce szkolenia Liczba godzin zegarowych

Ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektów 13

inwestycyjnych

10-11.03.2014 r. Warszawa

Pan Grzegorz Michalski wykazal sle zaangaiowaniem i odpowledzialnoscia, co stanowilo gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zaječ,

Krzysztof Kadlec
li"I{eáírtJtr'n!lenrr ---

podpis osoby upowaznione]

MDDP Spólka z ograniczon'l cdpcwiedzialnoscia AKADEMIA BIZNESU sp.k,



��emllel
Kraków, 18.03.2014

W imieniu firmy EmiTel Sp. z 0.0. potwierdzam, ie firma Akademia Biznesu MDDP w marcu

2014 r. zrealizowala na rzecz EmiTel dwudniowe szkolenie zarnkniete pt. "Ocena ; analiza

oplacalnosci projektów inwestycyjnych", w którym wzielo udziat 21 osób.

Szkolenie zostalo przygotowane oraz przeprowadzone w sposób profesjonalny i zgodny

z oczekiwaniami. Uczestnicy dobrze ocenili wledze merytorycznq, kompetencje oraz sposób

prowadzenia szkolenia przez trenera - Pana Grzegorza Michalskiego, podkrešlajac wysoki

poziom merytoryczny szkolenia oraz wiele praktycznych przyktadów éwiczerí obliczeniowych.

Z uznaniem uczestników spotkala sie równiez bardzo dobra organizacja szkolenia.

Szkolenie zrealizowane przez firme Akademia Biznesu MDDP na rzecz EmiTel stanowito

ustugfi! wykonanq w sposób rzetelny, z dbaloscia o wysoka [akosč merytorycznq

i organizacyjnq. W zwiazku z powyzszyrn wyrazarny przekonanie, ze firma Akademia

Biznesu MDDP jest profesjonalnym i solidnym partnerem w zakresie szkolen obejmujqcych

ternatyke finansowa.

~
.t e, •.•.

Emilei sp. z 0.0. z sledzi"" , ••Jr~ ••n. \ooWarsu •••,•• (02~75) przy ul. WOfO$k •• 22
wplsana do rOJestru przedsieblorcolA. prOw~dzonego przt'l S"d R"Jullowy Uld m .••l. Wlrsl~wy IA. WarUdw,,,
XIII Wydzlal Gospodarczy Kr31uwego RCJestru S~dowego. pod numerem KRS 0000371135
o kapitahl zakló1do\OoymIN wy$ol.u:>ci 11.4042.900 zl. NIP 527-26-43-306. REGON 1~2708938
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BERNDSON

s Z K O LeN I ,.,

Kraków 2014-02-05

Szanowny Pan
dr Grzegorz Michalski

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze Pan Grzegorz Michalski, jako Trener BERNSDON

Sp. z 0.0. prowadzil w ramach projektu "Program rozwoju pracowników firmy

FRoSTA Sp. z 0.0. 2" wspóffinansowanego przez Unie Europejska w ramach

Europejskiego Funduszu Spotecznego, Program Operacyjny Kapitál Ludzki,

nastepujace szkolenia:

1. Deena optecetnoéci finansowej projektów inwestyeyjnych - w dniach

26/27 listopada 2012r., szkolenie 16-godzinne dia 7 uczestników

2. Zarzlfldzaniefinansami - w dniach 4/5 luty 2013r., szkolenie 16 godzinne

dia 6 uczestników.

Odbiorcami szkolenia byli pracownicy firmy FRoSTA Sp. z 0.0.: menedzerowie,

osoby z kadry zarzadzajacej oraz specjalisci. Projekt "Program rozwoju pracowników

firmy FRoSTA Sp. z 0.0. 2" realizowany byt w okresie od 09-2012r. do 01-2014r pod

nadzorem Urzedu Marszalkowskieco Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7Menedier pruJtil\t.J
.;v/) ~ (y-~tÁ/...;:~I/J~ _ , ..•..
Joanna GrzesklG.vICZ .".

BERNDSON

BERNDSO~,:~O.o.ulDobreQo 104
31..••16 Krak6w
NIP 676-22 ..••8-701
REGON 356750018

BERNDSON sp. z 0.0.

ul. Dobrego Pasterza 104.31-416 Kraków
+48 12 630 58 90

szkolenia.BERNDSON.pl

. 676-22-48-701
Q 0000179795
" ,,." ,. . 128000 PLN



Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
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RileJiI Fundatorów

Jerzy Regulskl
Prezes FRDL

.Jerzy Stepien
ol, .ceprezes

iwo Byczewsk.

Andrzej Celmsk:

Adam Kowaíewsk.
Jan Krol

Joanna Reguls"a

Adam Kowalewskl
PrLt:wú.111ILLdi.-y Rddv

Jan Krol
vv.ceorzewoumczacy Rady

Jerzy Clesllk

Jerzy Osratynskr
Janusz Sepiol

Joanna SlarQga-Piasek

Mlroslaw Slee

Pawel SWI~niewlcz

Zarzad

Adam Aduszklewlcz
Prfl/p,; Zarzaou

Krzysztof Lutostansk.
WI<;epr"'L"<" Zarzau«

"
Przemyslaw Bys

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokainej
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

Bydgoszcz, 18.07.2014 r.

Referencje

Pan Grzegorz Michalski prowadzil na nasze zlecenie w dniach

24-25 lipca 2014 roku, szkolenie zamkniete w wymiarze 16 godzin,

zatytulowane: .Rachunkowošč zarzadcza a controlling - wprowadzenie".

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazaly,

ze poziom zadowolenia uczestników szkolenia byl bardzo wysoki,

zarówno ješli chodzi o kwestie merytoryczne, jak równiez umiejetnošci

przekazywania trešci oraz zainteresowania tematyka, Forma prowadzonego

szkolenia w pelni odpowiadala potrzebom uczestników, poniewaz wiedza

teoretyczna poparta byla praktycznymi przykladami,

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnošcia

rekomenduje osobe Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjaliste.
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Jerzy Regulskl
F·rol •.•" f'ROL

Jerzy Stepien
J\jlcvr"'~Zt!S

'wo By<:zewsk,

Andrzej Celmskl

Adam Kowalewskl
Jan Krol

Joanna Regulska

Rada haazorC7a

Adam Kowatewski
Prz,;wudlliCLd~y Racy

~an Král
.'V,c~prZe\·.odr CZJCy Racy

Jerzy Cieshk

Jerzy Osratynski

Janusz Sepror

Joanna Star~ga-Plasek
Mrrosraw Stec

Adam Aduszkrewrcz
Prezes Zarzadu

Krzysztof Lutostanskl
'Nlceprezes Zarzadu

Przemyslaw Bys

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokainej
V II J ,.l W 'J k O P O mor S k i e B i II r O F R D L

Bydgoszcz, 18.07.2014 r.

Referencje

Pan Grzegorz Michalski prowadzil na nasze zlecenie w dni ach

14-15 lipca 2014 roku, szkolenie zamkniete w wymiarze 16 godzin,

zatytulowane: .Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pošrednich,

Systemy rachunków kosztów".

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazaly,

ze poziom zadowolenia uczestników szkolenia byl bardzo wysoki,

zarówno ješli chodzi o kwestie merytoryczne, jak równiez umiejetnošci

przekazywania trešci oraz zainteresowania tematyka, Forma prowadzonego

szkolenia w pelni odpowiadala potrzebom uczestników, poniewaz wiedza

teoretyczna poparta byla praktycznymi przykladami.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnošcia

rekomenduje osobe Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjaliste,
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Przemyslaw Bys

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokainej
Ku j a w s k o-Po m o r s k i e Biuro FRDL

Bydgoszcz, 26.06.2014 r.

Referencje

Pan Grzegorz Michalski prowadzil na nasze zlecenie w dni ach

23-24 czerwca 2014 roku, szkolenie zamkniete w wyrmarze 16 godzin,

zatytulowane: .Budzetowaníe i analiza odchyleň - sterowanie budzetowe,

Controlling plynnošci finansowej".

Ankiety ewaluacyjne oraz opmie po szkoleniu wykazaly,

ze poziom zadowolenia uczestników szkolenia byl bardzo wysoki,

zarówno ješli chodzi o kwestie merytoryczne, jak równiež umiejetnošci

przekazywania trešci oraz zainteresowania tematyka, Forma prowadzonego

szkolenia w pelni odpowiadala potrzebom uczestników, poniewaz wiedza

teoretyczna poparta byla praktycznymi przykladami,

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnošcia

rekomenduje osobe Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specj aliste.

p.o. Dyrektora
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Bydgoszcz, 23.06.2014 r.

Referencje

Pan Grzegorz Michalski prowadzil na nas ze zlecenie w dniach

16-17 czerwca 2014 roku, szkolenie zamkniete w wymiarze 16 godzin,

zatytulowane: .Planowanie i controlling finansowy projektów inwestycyjnych

- analiza oplacalnošé i wykonalnosci".

Ankiety ewaluacyjne oraz opinie po szkoleniu wykazaly,

ze poziom zadowolenia uczestników szkolenia byl bardzo wysoki,

zarówno ješli chodzi o kwestie merytoryczne, jak równiez umiejetnošci

przekazywania trešci oraz zainteresowania tematyka, Forma prowadzonego

szkolenia w pelni odpowiadala potrzebom uczestników, poniewaz wiedza

teoretyczna poparta byla praktycznymi przykladami,

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnošcia

rekomenduje osobe Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjaliste.
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Referencje

Pan Grzegorz Michalski prowadzil na nasze zlecenie w dni ach

9-10, 26-27 czerwca 2014 roku, szkolenie zamkniete w wymiarze 32 godzin,

zatytulowane: .Budzetowanie" dla grupy 25 osób.

Ankiety ewaluacyjne oraz opmie po szkoleniu wykazaly,

ze poziom zadowolenia uczestników szkolenia byl bardzo wysoki,

zarówno ješli chodzi o kwestie merytoryczne, jak równiez umiejetnošci

przekazywania trešci oraz zainteresowania tematyka, Forma prowadzonego

szkolenia w pelni odpowiadala potrzebom uczestników, poniewaz wiedza

teoretyczna poparta byla praktycznymi przykladami.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjernnošcia

rekomenduje osobe Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specj aliste.

Zalaczniki:

1. Program szkolenia

. p.o Uyl skrora
KUJ~Wsko-~omorskiego Biura

Fundac I Rozwolu Demokracji Lokatns.

~j', -. 1""\
• ,.2./ .J'J~~\ '\ ~I,.,; l)" \

Pr:z:('m11<:iŕ1.1h lh·,.~

J.,l 'l ~ , f,r) c.."C:t L)f-:JIJ I i tr- l) ~)l ,. {)(, ',:( )/ !'
r- C) l. 'r r L 'Iv '.\ " I I rl'> , • ' rl U



Fundacja Ro:woju
Demokrucji l.akuluej

;( Fundacja Rozwoju Demokracji Lokainej
Ku j a w s k o Po rn o r s k r o Biuro VRDI

/9891'.

Zalacznik nr 1

Program szkolenia:
Budietowanie

1. Przygotowanie procesu budietowania
2. Budietowanie sprzedažv, produkcji i zapasów
3. Budietowanie kosztów bezpošrednich
4. Budietowanie kosztów pošrednich
5. Budietowanie wyniku finansowego
6. Budietowanie przepfywów pienieznvch i bilansu
7. Elementy budietowania šrodków dotacji otrzymywanych z budietu paňstwa
8. Analiza ikontroia wykonania budietów
9. Organizacja systemu budietowania (funkcjonowanie systemu budietowania, etapy procesu

budietowania)
10. Arkusze kalkulacyjne jako narzedzia usprawniajqce przygotowanie budietu

p.o. Dyrektora
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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokainej
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Bydgoszcz, 11.07.2014 r.

Referencje

Pan Grzegorz Michalski prowadzil na nasze zlecenie dwa szkolenia

zamkniete, zatytulowane: .Analiza finansowa projektów inwestycyjnych

i badawczych": pierwsze w dniach 30 czerwca oraz 1, 7-8 lipca, a drugie

w dniach 3-4 i 10-11 lipca 2014 roku, oba w wymiarze 32 godzin,

dla dwóch grup szkoleniowych, lacznie dla 20 osób.

Ankiety ewaluacyjne oraz opmie po szkoleniu wykazaly,

ze poziom zadowolenia uczestników szkolenia byl bardzo wysoki,

zarówno ješli chodzi o kwestie merytoryczne, jak równiez umiejetnošci

przekazywania trešci oraz zainteresowania ternatyka, Forma prowadzonego

szkolenia w pelni odpowiadala potrzebom uczestników, poniewaz wiedza

teoretyczna poparta byla praktycznymi przykladami.
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy z przyjemnošcia

rekomenduje osobe Pana Grzegorza Michalskiego jako wysokiej klasy

specjaliste.

Zalaczniki:

1_ Program szkolenia

p.o Dyrektora
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Zatacznik nr 1

Program szkolenia:
ANALIZA FINANSOWA PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH I BADAWCZYCH

1. Sposoby prognozowania finansowego projektu inwestyeyjnego i badawezego.
2. Zastosowanie odpowiednich kryteriów oeeny projektów.
3. Znaezenie wartošcl pieniqdza wezasie.

4. Modele dyskontowe w oeenie efektvwnošci inwestyeji.
5. Automatyzaeja proeesów dyskontowania przy wykorzystaniu narzedzi Visual Basie.
6. Sprawozdania finansowe pro forma przygotowane dia przedsiewzlecla inwestyeyjnego (bilans, raehunek

zysków i strat, raehunek przeptywów píenleznvch) - automatyzaeja generowania podstawowyeh
sprawozdarí przy uiyeiu aplikaeji Exeel i podstawowyeh narzedzi Visual Basie.

7. Szacowanie podstawowyeh parametrów dotyezqeyeh przyehodów.
8. Szaeowanie poziomu kosztów operaeyjnyeh (statyeh i zmiennyeh).
9. Modeiowanie podstawowyeh parametrów.
10. Modeiowanie dowolnyeh zmian w ezasie iycia projektu i badanie ieh wptywu na model i eíektvwnošč

projektu inwestyeyjnego.
11. Szaeowanie strumieni pieniežnvch w poszezególnyeh fazaeh rozwoju projektu inwestyeyjnego

i badawezego, tj. w fazie inwestyeji, bieiqeej dziatalnošcl, zarnkniecia projektu.
12. Metody szaeowania kosztu kapitatu w zaležnošci od alternatywnego kosztu kapitatu i ryzyka projektu.
13. Sposoby szaeowania wartošci rezydualnej.
14. Modeiowanie FCF.
15. kslegowa stopa zwrotu - ARR (Aeeounting Rate of Return).
16. Okres zwrotu - Paybaek Period.
17. Sposoby oszaeowania wartošcí bležace] netto przy oeenie projektu inwestyeyjnego i badawezego

- Net Present Value.
18. Sposoby okrešlania efektvwnošcí ekonomieznej projektu inwestyeyjnego i badawezego przy pomoey

wewnetrzne] stopy zwrotu - Internal Rate of Return.

24.

Obliczanie wskaínika zvskownošcí projektu inwestycyjnego i badawczago - Profitability ln dex.

Obliezanie zdyskontowanego okresu zwrotu - Diseount Paybaek Period.
Obliezanie innyeh wymaganyeh przepisami wskažnlków.
Sposoby prawidtowego oszaeowania kosztu kapitatu (WACC) w tym koszt kapitatu wtasnego i obeego.
Szaeowanie wartošci rezydualnej projektu inwestyeyjnego i badawezego wg metod stosowanyeh
w wyeenaeh firm.
Zasady prowadzenia wieloparametrowej analizy wražliwošcl modelu finansowego projektu inwestyeyjnego
i badawezego.
Stosowanie zaawansowanyeh narzedzi Exeela (Visual Basie) do automatyzaeji modelu.
Stosowanie modelowania ekonometryeznego do prognozowania parametrów finansowyeh projektu.
Sposoby zbudowania mod utu analizy wražllwošcí w aplikaeji Exeel.
Sposoby przeprowadzania analizy optacalnošcl projektu inwestyeyjnego i badawezego dia založen bazowyeh.
Analiza wražllwošcl - metoda + / - 10%.
Analiza wražllwošcl ( badanie, o ile maksymalnie mega zmienié sle parametry kluezowe modelu,
przy zaehowaniu warunku NPV = O).
Budowa spójnego modelu oeeny projektu inwestyeyjnego i badawezego.
Wieloparametrowa analiza wražliwošci, przy wykorzystaniu arkusza z wykorzystaniem narzedzi Visual Basie.

p.O. Dyrektora
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GDDKiA Warszawa, dnia 27 nstopada 2012 r.

Zbigniew Milek

Zast~pca Dyrektora

Biura GeneraInego Dyrektora

GDDKiA-BGD-MT -074-51/2012

Pan Grzegorz Michalski

KFPiZW

ul. Komandorska 118/120, p. Z-3U

53-345 Wrodaw

Potwierdzenle uczestnictwa w Kongresie ReglonÓw w Swidnicy w 2011 r.

Generalna Dvrekcja Dróg Krajowych I Autostrad potwierdza, ze Pan Grzegorz

Michalski brat udztal w II edycji ocótnooorskteco Kongresu Regionów w Swidnicy.

W dniu 12 maja 2011 r. byf uczestníkrem II Paneiu pt. .Nowoczesne zerzadzante drogami

- jak utrzymaé standard ?" orqamzowanvrn przez GDDKiA.

Powvzsze potwterdzeníe wvdaje síe na wruosek zamteresowanego.

8iuro Generainego Dyrektora

??$/í'ŕ
Zbigniew Mi/ek
Zastepca Dyrektora
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telef./61/29-210-18 fax/61/29200-70 skr.poczt.l

Szamotuly 15 stycznia 2013 r.

Referencje

W rniesiacu paidzierniku i listopadzie 2012 r. nasi pracownicy uczestniczyli w projekcie doradczo-szkoleniowym
prowadzonvrn przez eksperta i tre nera dr. Grzegorza Michalskiego

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami
rachunkowošci finansowej obejrnowat zarecla warsztatowe i zajecta doradcze /coaching/ trwajace 5 dni / 40h/
dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dm /32h/ stanowily wyklady z praktycznymi warsztatami i l dzien /8h/
stanowito doradztwo /coaching/. W tracie reahzacji tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentowal
praktvczna wiedze pozwalaraca na eŕektvwruejsze decvzie w zakresie zarzadzanla finansami wlasnego
przedsiebiorstwa, podjecia, ograniczenla lub wstrzymania si~ od wspólpracy z innymi przedsiebiorstwami w
zaleznošci od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu propozycje zastosowania
prezentowanych zagadnierí w praktyce zilustrowane zostaly uiytecznymi studiami przypadków. Trešcí
merytoryczne projektu obejmowaly zagadnienia rakie jak. finan~owy cel dzialania przedsiebiorstwa, pomiar
wartošci przedsiebiorstwa, przeplywy pieniezne, ocena wiarvgodnosci na podstawie analizy wskažnikowe]
sprawozdan finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsieblorstwie i ocena ich tstotnošci,
sygnaly ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, studiów
wvkonalnošci, zakres przygotowania i analizy ryzyka w czasie realuac]i zaloionych w studium wvkonaínošci
przedsiewztec, elementy rachunkowošci fínansowej, elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych
przeplywów pienleznvcb generowanych przez ftrme, metody i kryteria oceny projektów inwestycyjnych,
szacowanie stóp kosztów kapitalu finansujacego inwestvcie krótkoterminowe zarzqdzanie kapitalem
zarzadzarue ptvnnošcia finansowa, przeglad elementów zarzadzarua zapasami, šrodkarru pleni~znymi i
naleznošciami , elementy planowania finansowego, metoda procentu od sprzedaiy.

Nasi pracownicy uczestníczacv w projekcie podkrešlali ogrom przekazanej im wiedzy praktvczne], ze
szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo duze došwiadczenie, doskonale przygotowane materialy
dydaktyczne, kreatywnoSé i zdolnosci interpersonalne prowadzacego co sprawialo doskonaia atmosfére w
trakcie szkolenia oparta na wzajemnej wspólpracy i zrozurmeniu

Pragne zauwazyé, ze poza praktycznymi walorarm, projekt doradczo szkoleniowy realizowany przez dr.
Grzegorza Michelskrego byl okaZlq do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych
osiagnieč z dziedziny finansów, zarzqdzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

RekomendujEl Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobe godna polecenia, posiadaj'lCčl olbrzvrme zasoby
wiedzy i dajqcq gwarancje rzetelnej realizacji swiadczonych przez niego uslug doradczo eksperckich. Jestem
przekonany, ze wysokie uznanie dia jego staran -pracy ze strony uczestników projektu jest w pelni adekwatne.

Z powažaniem



Tychy, 28.08.2012

REFERENCJE

23 paídziernika 2009 roku przeszedlern osmiogodzinne szkolenie 'Finanse dia
Niefinansistów' prowadzone przez Grzegorza Michalskiego.
Szkolenie byto bardzo wyczerpujace, zakres jego obejmowat : Finansowy cel
zarzadzania przedsiebiorstwern, zwíekszanie bogactwa wtasciciela/i
przedsiebiorstwa, elementy ksztattuiace wartosč bogactwa wtasciciela
przedslebiorstwa, ryzyko i niepewnošó i ich wptyw na realizacje celu
przedsiebiorsfwa, szacowanie wolnych przeptywów pienieznych generowanych przez
przedsiebiorstwo, siedem zasad prawidtowego szacowania wolnych przeptywów
pienieznych, NCF (przeptywy pieniezne netto), aCF (operacyjne przeptywy
pieniezne) i FCF (wolne przeptywy plenlezne), metody oceny projektów
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitatu flnansuiaceqo inwestycje,
ksztaltowanie kosztu kapitalu obcego, poziom stopy kosztu kapitatu ~asnego, wptyw
ryzyka i niepewnošcí na stope kosztu kapitálu, krótkoterminowe zarzadzaníe
kapitatem (przeqlad elementów zarzadzania zapasami, srodkami pienieznymi i
naíeznošciarni). zarzadzanie zapasami i wptyw niepewnosci na poziom zapasów,
docelowe poziomy nateznošcí i wptyw niepewnosci na poziom naleznošci, poziom
gotówki przedsíebiorstwa i wptyw niepewnosci na poziom gotówki, strategie
zarzadzania kapitatern pracuiacyrn netto w warunkach niepewnošcí, finansowa
kondycja przedsieblorstwa oraz kontrahentów przedsieoiorstwa. elementy
ksztattuiace sytuacje finansowa, wnioskowanie na podstawie wskažníków
finansowych, bt~dy i uproszczenia w czasie analizy finansowej przedsiebiorstwa,
wptyw ryzyka i niepewnošci na mterpretacie sytuacji przedsíebiorstwa.

Szkolenie zaspokoito moje potrzeby odnošnie uzupeJnienia i
usystematyzowania wiedzy na temam finansów w firm ie.
Jest ono oarozo intensywne igodne polecenia, sugeruj~ jednak zrobié follow up
rníeisac czy dwa po szkoleniu w celu utrwalenia materiatu i dodatkowych wyjašnien.

Serdecznie pozdrawiam

Waldemar Skorupka
Dyrektor Zarzadzajacy HFP

Hilton Foods Ltd sp. z 0.0. ul. Strefowa 31. 43-100 Tychy. Poland
National Registry Court in Katowice. Commercial Dep. No. VIII. KRS: 0000175476;

REGON: 356759670; Share capital: 4 000 OOOpln;ter.: +48 32 3234709. fax: +48323234785
BZW8K Orrychy 17 1090 1652 00000001 0441 3551

Part of Hitton Food Group plc www.hiltonfoodgroupplc.com

http://www.hiltonfoodgroupplc.com
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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zašwiadcza, ze Pan

Grzegorz Micha/ski

byl Trenerem AVENHANSEN® Sp. Z 0.0. w latach 2008 - 2011
i w tym czasie, w dniach: 2008-08-22/23, zrealizowal 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie
zamkniete dla 9 pracowników przedsiebiorstwa Impress Sp. z o. o. Katy 3, 32-107
Radziemice (obecnie nalezacego do Ardagh Group). Szkolenie to nosilo tytul:

Zarzadzanie finansami dia niefinansistów

Jest nam milo potwierdzié, že wspomniany projekt szkoleniowy, byl okazja do przekazania
uczestnikom szkolenia, najnowszych ustaleň naukowych z zakresu finansów, zarzadzania
finansami i finansowej ekonomii, užytecznych w trakcie prowadzenia przedsiebiorstwa
przemyslowego. Projekt ten byl równiež okazja do istotnego transferu naukowego do praktyki
gospodarczej.

www.szkolenia.avenhansen.pl

30-053 Krakow, ul. Kronikar:a Galia 4 lok. 9. Tel. 0/23994/90

http://www.szkolenia.avenhansen.pl


tódž, 10.12.2012

Referencje

W listopadzie 2012r. na si pracownicy uczestniczyli w szkoleniu Ocena przedsiebiorstwa
na podstawie sprawozdari finansowych prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza
Michalskiego.

Szkolenie z zakresu analizy finansowej przedsiebiorstwa obejmowalo zajecia trwajace 2
dni szkoleniowe. W trakcie szkolenia Grzegorz Michalski zaprezentowal praktyczna
wiedze pozwalajaca na efektywniejsze decyzje w zakresie podjecia, ograniczenia lub
wstrzymania sie od wspólpracy z przedsiebiorstwami w zaleznošci od ich sytuacji
finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych
zagadnieň w praktyce zilustrowane zostaly uzytecznymi studiami przypadków. Trešci
merytoryczne szkolenia obejmowaly zagadnienia takie jak: Finansowy cel dzialania
przedsiebiorstwa, pomiar wartošci przedsiebiorstwa, przeplywy píeniezne, ocena
wiarygodnošci na podstawie analizy wskažnikowej sprawozdaň finansowych,
prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiebiorstwie i ocena ich istotnošci, sygnaly
ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna.

Szkolenie zostalo przeprowadzone w spos6b profesjonalny i zgodny z oczekiwaniami
firmy Indesit. Pozwolilo naszym pracownikom na uzupelnienie, usystematyzowanie i
ugruntowanie wiedzy niezbednej w skutecznym zarzadzaniu firma i sprawnym
reagowaniu w obliczu ryzyka wspólpracy z kontrahentami.

Pragniemy zauwazyč, ze poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego byl okazja do znacznego transferu wiedzy
naukowej i najnowszych naukowych osiagnieč z dziedziny finans6w, zarzadzania i
ekonomii do praktyki gospodarczej.

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego, który zaprezentowal wysoki poziom
przygotowania merytorycznego w zakresie prowadzonego szkolenia. Takže jego
umiejetnošci metodyczne odegraly duže znaczenie w skutecznym przekazywaniu
wiedzy.

luóesíí COmpany Polska SIl· z O.C.
93.231 t6dt, ul. O,\browskiegO 215
tel 42J!34550 Q1fu 4?J'3<15 51 93 (21 \

Indesit Company Polska Sp. z 0.0. - ul. J. Délbrowskiego 216 - 93-231lódž - Poland
Tel. +4842645 51 OO,Fax +4842645 51 91, www.indesitcompany.com

NIP: 526 - 020 - 38 - 37 REGON: 012 621980 KRS:0000023258 Kapital zakladowy: 540876500,00 PLN
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr IBAN55103015080000000500971002

http://www.indesitcompany.com
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wyglosil prelekcje na Kongresie

Wojna cen
zorqanizou/anym w Warszaww w hoteťu Le !Jf.sJya{ :Meridwn 03risto{

w ániacli 20-21 paiáziernik...a 2005r.

Zakres tematyczny konferencji to m.in.:

Wojna cen - z perspektywy instytucji finansowej
Podejmowanie decyzji cenowych a badania rynku

Ksztaltowanie wizerunku cenowego detalist6w
Marki wlasne - orientacja na cene

Ceny regularne i promocyjne z punktu widzenia detalisty
Wojna cen - zwyciezcy iprzegrani
Gdzíe leza granice marí; cenowych

Jak podwyzszyč marže zysku, czyli abc logicznego redukowania koszt6w
Dzialania sprzedazowe a jakošč produktu

Optymalizacja ceny pro du ktu z uwzglednieniern kontekstu rynkowego
Inteligentne podnoszenie cen mimo wojny cenowej - byé albo nie byč

dostawc6w d6br konsumpcyjnych
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Referencje
W dniach 2427.01.2011 r. Instytut Konsultantów Europejskich przygotowal i przeprowadzil projekt doradczo

szkoleniowy dia pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt doradczo-
szkoleniowy pod tytulem "Pomiar ryzyka projekt6w inwestycyjnych" w czešci rnervtorvcznej byl przygotowany
i przeprowadzony przez eksperta i trenera dr Grzegorza Michalskiego.

Projekt doradczo szkoleniowy z zakresu pomiaru ryzyka projektów inwestvcvjnvch obejmowal zaiecra warsztatowe
i zajecia doradcze trwajace 4 dní (32h) dydaktyczno-doradczych w podziale na dwíe grupy (po dwa dni na jednq grupe)
W tracie realizacji tego projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentowal praktycznq wtedze pozwalajaca na efektywmejsze
docvzje w zakresie zarzadzanta ryzykiem projektu inwestvcvjnego, podjecia. ograruczema lub wstrzymania si~ od dzialan
Inwestycyjnych w zaleznosci od wynikajijcych z tvch projektów konsekwencji zarzadczvch, ekonomicznych Vlub
finansowych. Przedstawlone w czaste projektu doradczo-szkoleruowego procozvcje zastosowarua prezentowanych
zagadnieri w praktyce zilustrowane zostaly licznymi i uzytecznymi studiami przypadków

tlošč osób w každej grupie wynosila przecietníe 50 osób (I'lcznle w dwóch grupach bralo udzial 100 osób). Trešcí
merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego "Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych" dia Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej obejmowaly zagadnienia takie jak: Studium wykonalnoSci inwestycji. Ryzyko
i niepewnošé a i warunki realizaqi projektów mwestvcvjnvch wplywajijcych na gospodarke wodna oraz projektów
inwestycyjnych wplywaj'lcych na ochrone srodowiska, podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewnošci
I zrruennošci, ekologiczne i srodowiskowe aspekty decyzji ekonomicznych i finansowych uwzgledniane w trakcie
sporzadzania studium wykonalnoSci inwestycji majclcych wplyw na stan šrodowiska lub gospodarke wodna. Identyfikacja
czynników ryzyka, zagrozen, szans rnajacvch wplyw na stan srodowiska lub gospodarke wodna, Zródta niepewnoSci i iródta
ryzyka (w tym zagrozen i szans), rodzaíe ryzyka, w wm rvzvko finansowe, rvzvko pogodowe, ryzyko kllmatvczne, rvzvko
powodziowe i ryzyko srooowiskowe. Obszary mepewnošci 1 obszary ryzyka: clynniki sukcesu i czynniki zagrozerí. Mi~kkl
I twardy algorytm identyfikowania ruepewnošct 1 pomiaru rvzvka na potrzeby studiurn wykonalnoSci mwestvqi
proekologicznych. Jakošciowv I ítošcicwv pormar ryzyka. Zastosowanie metod probabilistyczno-statystycznych
I svrnulacvjnvch przy zarzqdzaniu ryzykiem, zarzedzeruu ryzyklem prognozy i zarzadzaruu ryzykiem modelu zarzadzanía
rvzvkiern. Porruar ryzyka w procesie analizy ftnansowej snorzadzane] na potrzeby studium wykonalnosci projektu
inwestycyjnego Ocena í analiza ekonomiczna i finansowa projektu wpfywajijcego na stan šrodowiska lub na gospodarke
wodna w warunkach ryzyka i niepewnoSci. lnterpretacja kluczowych kryteriów dccyzYinych. okres zwrotu, NPV, eNPV. lP,
IRR, eIRR, MIRR, pojecie zmiennošci, kluczowe warianty analizy kosztów i korzvšci, analiza i interpretacja ograniczeri i
mocnych stron omawianych metod oceny wvkonaíncšci projektów inwestycyjnych.
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Pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej uczestniczacv w projekcie doradczo-

szkoleniowym podkrešlali uzvtecznošč przekazanej im wiedzy praktycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bardzo

duie došwiadczenie, doskonale przygotowane materiaty dydaktyczne, kreatywnošé i zdolncšci interpersonalne

prowadzacego co sprawiato doskonaia atmosfére w trakcie szkolenia oparta na wzajemnej wspótpracy i zrozumieniu.

Pragniemy zauwaiyé, ie poza praktycznymi walorami, projekt doradczoszkoteniowy realizowany przez dr. Grzegorza

Michalskiego byl okazja do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiagnieč z dziedziny

finansów, zarzadzania i ekonomii do urzedniczej praktyki aplikowanej w ochronie šrodowiska i gospodarce wodnej.

Rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osobe godna polecenia, pcsiadajaca olbrzymie zasoby wiedzy i

dajaca gwarancje rzetelnej realizacji šwiadczonvch przez niego ustug doradczo eksperckich. Jestešmv przekonani, ie

wysokie uznanie dia jego wykladu ze strony uczestników projektu jest w pelni adekwatne

J~ fV'rJT !<ONSULTANTÓW EUROPEJSKICH
,.ROO Kailsl JI Stanislawa Wysplanskiego 41

NIP Il'l b·53450' REGON 251533207
'Nr lINrA 0801 885522
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JUCON
ul Wroclawska 103
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. +48 62 591 41 90
fax +48 62 591 41 90
NIP 622-112-59-73
www.jucon.pl
e-mou blUro@jucon.pl

Ostrów Wielkopolski 25.01.2013

REFERENCJE

W listopadzie 2012 r. nasz pracownik uczestniczyl w projekcie doradczo-
szkoleniowym prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.

Projekt doradczo-szkoleniowy z zakresu analizy finansowej oraz controllingu
finansowego z elementami rachunkowošci finansowej obejmowal zaiecia warsztatowe i
zajecia doradcze (coaching) trwajace 5 dni (40h) dydaktyczno-doradczych, z tego 4 dni (32h)
stanowily wyklad z praktycznymi warsztatami i 1 dzien (Bh) doradztwo (coaching). W trakcie
projektu doradczo-szkoleniowego Grzegorz Michalski zaprezentowal praktyczna wíeoze
pozwalajaca na efektywniejsze decyzje w zakresie zarzadzania finansami wlasnego
przeosiebiorstwa, podjecia, ograniczenia lub wstrzymania sie od wspólpracy z innymi
przedsiebiorstwarni w zaleznosci od ich sytuacji finansowej. przedstawione w czasie projektu
doradczo-szkoleniowego propozycje zastosowania prezentowanych zagadnierí w praktyce
zilustrowane zostaly uzytecznymi studiami przypadków. Trešci merytoryczne projektu
doradczo-szkoleniowego obejmowaly zagadnienia takie jak: finansowy cel dzialania
przedsiebiorstwa, pomiar wartoscl przedsleblorstwa, przeptywy pieniezne, ocena
wiarygodnosci na podstawie analizy wskaznikcwej sprawozdarí finansowych, prognozowanie
kryzysów w ocenianym przedsiebiorstwie i ocena ich istotnosci, sygnaty ostrzegawcze,
analiza dyskryminacyjna, zakres przygotowania biznesowych planów, studiów wykonalnosci,
zakres przygotowywania i analizy ryzyka w czasie realizacji zalozonych w studium
wykonalnosci przedsiewzieó, elementy rachunkowoscí finansowej, elementy matematyki
finansowej, szacowanie wolnych przeplywów pienieznych generowanych przez firme,
metody i kryteria oceny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitalu
finansujaceqo inwestycje, krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem i zarzadzaniern plyrmoscia
finansowa, przeglqd elementów zarzadzania zapasami, srodkarni pienieznyrni
i naleznosciami, elementy planowania finansowego, metoda proce ntu od sprzedazy.

Nasz pracownik ocenil zawartosé merytoryczna szkolenia jako bardzo wartošciowa i
zqodna z oczekiwaniami.

http://www.jucon.pl
mailto:blUro@jucon.pl


Pragniemy zauwazyé, ie poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego byt okazja do znacznego transferu wiedzy
naukowej i najnowszych naukowych oslaqnieč z dziedziny finans6w, zarzadzania i ekonomii
do praktyki gospodarczej.

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego - jako osobe posiadajaca wazna
umiejetncsó skupiania zainteresowania szkolonej grupy na prezentowanym materiale. Duza
satysfakcja z pozyskanej wiedzy i umieietnoscí stanowi najlepszy dowód na wysoki poziom
szkolenia prowadzonego przez dr Grzegorza Michalskiego i zaprezentowanych urniejetnosci
dydaktycznych.
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Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Biafvmstoku
Osrodek Ksztalcenia Zawodowego w Bialymstoku

Biaivstok, 18.03.2014

REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski w ramach projektu "Szkolenia doskonalace kompetencje

pracownicze kadr dužvch przedsiebiorstw", wspótfinansowanego przez unie Europejska w

ramach EFS, przeprowadzit szkolenia "larzé}dzanie finansami - Finanse dia niefinansistów"
(16-17.11.2013) i "larzqdzanie finansami II" (30.11 - 01.12.2013). Uczestnikami szkolerí byli
pracownicy formy KAN Sp. z 0.0. Biatystok-K!eosin.

Szkolenia byty przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym,

dopasowanym do oczekiwarí i potrzeb uczestników.

Pan Grzegorz Michalski wvwiazal síe w petni ze swoich zobowlazari na rzecz Zakiadu
Doskonalenia lawodowego w Biatymstoku, realizujac szkolenia w uzgodnionym terminie, z
nalazvta starannošcia i zaangaiowaniem.

Polecam dr Grzegorza Michalskiego jako trenera godnego zaufania.

Zaklad Doskonalenia Zawodowego w Biafymstoku, Osrodek Ksztalcenia Zawodowego w Biafymstoku
15-003 Bialystok ul. Sienkiewicza 77 tel./fax: 85 675-25-17. tel. 85 675-48-00
KRS 0000040708. NIP 542-000-03-05
e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl. www.zdz.bialystok.pl/bialystok

JakO$é pes •••eccacoa certyfikatem ISO 9001 2009
w dzléMa1r"0SCI kursoweJ I szklonej

mailto:bialystok@zdz.bialystok.pl.
http://www.zdz.bialystok.pl/bialystok


Józef Lukaszczyk
Os. Stefana Batorego 39/1
60-687 Poznan
NIP 972-001-48-68
Regon:630565220

Poznaň 08.02.2013r

Referencje

W dniach 17-18.09.2012,01-02.10.2012 i 15.10.2012r uczestniczylem
w szkoleniu z zakresu controllingu i finansów dla pracowników
i wlašcicieli mikro i malych przedsiebiorstw prowadzonym przez trenera
dr Grzegorza Michalskiego.

Szkolenia z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z
elementami rachunkowošci finansowej obejmowaly zajecia trwajace 5 dni
(40h) szkoleniowych.

W trakcie szkolenia uzyskalem duza ilošé informacji przydatnych do
prowadzenia finansów firmy , co pozwolilo mi na skorygowanie niektórych
decyzji finansowych w mojej firmie.

Pragne zauwazyč, ze poza praktycznymi walorami, projekt
doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego
byl okazja do znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych
naukowych osiagnieč z dziedziny finansów, zarzadzania i ekonomii
do praktyki gospodarczej.

Rekomendujemy Pana dr Grzegorza Michalskiego ,który potrafi polaczyé
obszerna wiedze z zakresu finansów przedsiebiorstwa z umiejetnošcia
przekazania tej wiedzy osobom prowadzacym mikro i male firmy, którzy
w wielu przypadkach nie mieli wczešniej kontaktu z tematyka z
zakresu controllingu i finansów przedsiebiorstwa.

(Wb<y;#?'
JÓZEF' L{;~S~CZYK
os. Stefana Batoregu jr)!"

60-687 POZNAr~
REGON 630565220 I\!IP 97) li;)1 ~8Ct!



Malopolska Ageocja
Rozwoju Regionalnego SA

Kraków, 8.02.2013 r.

Referencje

Malopolska Ageneja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje liezne projekty finansowane
ze šrodków unijnych (szkolenia, doradztwo, wdrazanie prograrnów krajowyeh i regionalnych),
jak równiez koncentruje sie na wspólpracy miedzynarodowej oraz inwestycjach kapitalowych,
m.in. poprzez prowadzenie funduszu kapitalowego typu zalazkowego.

W dniach 17-18 lutego 2011 r. oraz 31 marca - l kwietnia 2011 r., pracownik MARR S.A.
uczestniczyl w szkoleniach z zakresu oeeny i analizy oplacalnošci i ryzyka projektów
inwestycyjnych oraz oceny kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych (razem cztery
dni szkoleniowe) realizowanych przez trenera, Pana dr Grzegorza Miehalskiego.

Pan dr Grzegorz Michalski w sposób profesjonalny wykonuje práce trenera i wykladowey.
Wiedza i umiejetnošci zdobyte przez pracownika MARR S.A. w ezasie prowadzonego
przez Pana dr Grzegorza Michalskiego szkolenia przyczynily sie do podniesienia kwalifikacji
i zwiekszenia efektywnošci pracy.

Z powazaniem,

IA{~;rAN'IA ~Ojf~l(Jt' ~)" -<.
I

q;l'b,'l'? (;'00(1W"

Mafopolska Agencja Rozwoju Reqionalnego SA ul. KordylewsKlpgo 11 31-542Krakow; tel. +48 1261766 OO;+ 48 1261766 01, fax +4812617 66 66;
e-maíl: marr@marr.pl. www.mafLpl. zareJt'strowafl~ w Sijdllt' Relonowym dIa Kr.lkowa $ródmll'SOclW KrakowIe; Wydz!al XlGospodaray KraJ0WP90
ReJestru S~dowf'go nr 0000033198. konto: BNP Panbas Bank Pollkd SAnr 64 1600 10n 0002 00116146 9001 NIP: 676-005·88-47; RfGON: 350239017
kapIlaI zakladowy: 86 46S 000 PLN, kapltal wpia(ony. 86 46S 000 Pl N

mailto:marr@marr.pl.
http://www.mafLpl.


MINISTERSTWO SKARBU PANSTWA
BILRO MINISTRA

Warszawa.? marca 2012 r.

Pan

Grzegorz Micha/ski

W zv. iazku z posiadaniern upraw nien zwalniajacych l obow iazku zloženia egzaminu

dia kandydatów na czlonków ľad nadzorczych okrešlonych w * 5 pkt 2 rozporzadzenia

Rady Ministrów 7 dnia 7 wrzesnia 2004 r. w sprawic szkolen i egzaminów dia kandydatów

na czlonków rad nadzorczych spólek. v. których Skarb Panstwa jest jedynyrn akcjonariuszern

( Dz. C'. Nr 198 poz. 2038. 7. pozn. lin. J. informuje. ze Panskie dane osobowe \\ dniu

6 marca 2012 r. zosialy zarejestrowane \\ Bazie Kandydatów na czlonków rad nadzorczy ch

prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Panstwa.



AKADE.MIA
BIZNESU I

MDDP Sp. z.o.o. Akademia Biznesu Sp. k.
Budynek Atrium Tower
AI. Jana Pawla II 25,
00-854 Warszawa

Warszawa, 10 lipca 2014 r.

REFERENCJE

dr hab. Grzegorz Michalski

uczestnlczyl w charakterze Wyktadowcy

w szkoleniu o tematyce "Zarzqdzanie wartošcía i wycenq spôlkl - poziom dia expertów" w wymiarze

8 godzin szkoleniowych. Szkolenie odbylo sle w dniu: 12 czerwca 2014 r., w Serocku.

Jako organizator w Iw szkolenia, pragniemy polecié Pana Grzegorza Michalskiego

jako profesjonalnego trenera.

Trener na bležaco odpowiadal na pytania, dostosowywal sie do potrzeb uczestników,

byl elastyczny, co swiadczy o duze] wiedzy i došwladczeniu. Pan Grzegorz wykazal

si~ zaangazowaniem i odpowledziafnošcía, co stanowilo gwarancj~ rzetelnie przeprowadzonych

zaj~é.

Analizujčlc ankiety stwierdzamy, iz Pan Grzegorz Michalski wywiqzal sle z przeprowadzenia

danego szkolenia wzorowo, w zwiqzku z czym z przyjemnosciq polecamy Go jako sprawdzonego

i profesjonalnego trenera.

Z powaianiem,

K~--'
Krzysztof Kadlec

Partner
Akademia Biznesu MDDP

MDDP spólka %oiranic%on" odpowied%ialnoSci" Akademia Bitnesu sp. k.
AI.Jana Pawla " 25. 00·854 Warszawa PL "t'I • 4: n lOqa 26 I ll. i 482:1 .i I 1 20 Y.' I p MalI b(ro(ú).t~"m;~p.p I ...•W'N~p.r:>
5,>6'K.dZ.lR,_.lItJW","pod",KRSOOOO288J82I NIP/OIOO89 JQ I Rf:CON 1411229~ I
N' "dl.'<l.b ••.•'c)I.'er!<) D<,,''''< 6,;·115 9 O IO,I~n0'4n!>7 bfl()(liJI



AKADEMIA
BIZNESU

Warszawa, dnia 11 marca 2014 r.

REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczyl w charakterze Wykladowcy

I

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadzil szkolenie o ponižszej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

Temat, termin i miejsce

szkolenia

Ocena i analiza optacatnoscí i

ryzyka projektów

inwestycyj nych

24-25.02.2014 r. Warszawa

MDDP
spólka z ogranicznna ndpowiedzialnošcia

AKADEMIA BIZNESU Sp. k.
02-672 Warszawa. ul. Domaniewska 39 a

tel. 022 890 28 2(.. 12.x ,)22 211 20 90
....................:..~..~.:.'.:::.~';'!i!1 .
(pieczatka organizatora szkolenia)

Informacje Liczba godzin

szkoleniowych

Podczas szkolenia zastosowane zostalv metody pracy

takie jak studium przypadku (case study), dyskusje,

wvklad ukierunkowany na finansowq strone

trescí studium wvkonalnošcí

12

przygotowania

inwestycji. Szkolenie w praktyczny i skuteczny

sposób rozwija umiejetnosci analitycznego myslenia,

tqCZqC je z holistycznym spojrzeniem na
przedsiebiorstwo z perspektywy jego wartoscí oraz z

uwzqlednieniern etapu rozwoju branzv i wplvwu
czynników spoza przedsiebiorstwa,

Pan Grzegorz Michalski wvkazal sie zaangazowaniem i odpowíedztalnoscla, co stanowllo gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zajeé.

Norb~esa S
\

. Partn
�������� o.~ ����������� 0 ••••••••

podpis osoby upowaznionej

MDDP SPÓHOlZ <J~r'"niC.lOIl.\ (.1dpOWfed:IlalllQ';'cill AKADEr-1IA atlNESU .,.~}.k



AKADEMIA
BIZNESU I
,h~)lJI)

spolka z l' l 'ni" - ";,1 ~:'()wil'dzj:t!nošci~
Ar( ',,)"- 'A 2' ::SU Sp. k.

02-672 \ ,,,"':'--'1' ,. u, [)~, ."n.", .ska 39 a

..... \~.' .. :::-.~ .. ':: .. ~.: .... : .... : ..... ~ .. ~.. '; .1.! .. ?R.~9..
(pieczatka organizatora' szkolenia)

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r.

REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczyt w charakterze Wyktadowcy

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadzH szkolenie o poniiszej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

Temat, termin, miejsce Poruszane zagadnienia podczas szkolenia Liczba godzin

szkolenia oraz liczba szkoleniowych

uczestników

Budietowanie i zarzadzanle
Cel finansowy zarzadzanta przedslebíorstwern 12

kosztami w tworzeniu
Budietowanie kapltalów

wartošci przedsiebiorstwa Budietowanie kosztów

26-27.11.2013 r. Budietowanie gotówki

Bialka Tatrzariska, 16 os. Koszt w cyklu operacyjnym

Zarzadzanle kosztami

Pan Grzegorz Michalski wvkazal sie zaangaiowaniem i odpowtedzlalnoscía, co stanowílo gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zaječ.

podpis osoby upowažnlonej

MDDP Spólka z cgranlczona cdpowledalalnešcla AKADEMIA BIZNESU sp.k,
ul. Domaruewska 39 A. 02-672 Walm.wa Pl. I tel. +48 n 890 28 26 I fax. +-1822 211 2090 č-mail: blulo@akademiamddp.pl I www.akaderréarnddp.pt
Spólka zarejestrowana pod nr KRS 0000288782 I NIP 701 ·008-81-70 I REGON: 141 122981 1
Nr rachunku baokowegc: Bank Millenium SA OS 116022020000 0000 9558 9752

mailto:blulo@akademiamddp.pl


AKADEMIA
BIZNESU I

Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r.

REFERENC1E

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczyt w charakterze Wyktadowcy

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadzil szkolenie o ponlzszej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

Temat, termin i miejsce

szkolenia

Zarzqdzanie ptvnnoscla

finansowq. Efektywne decyzje

w zakresie inwestycji w

kapltal pracujacy

18-19.11.2013 r. Warszawa

.... .:ui'
spotka z ogrJIlICZI)fl~! Ilclpowit"dlJaln\l'lI::j

AKADEMIA BIZNF.:SU Sp. k.
02-672 Warszawa. ul. Dortamewska 39 <:

('pi~~i~i~~d6Y.Jg~~JtJ~~žk6fg~1a~

Informacje Liczba godzin

szkoleniowych

Celem szkolenia byto przyblizenie finansowych zasad

dotyczqcych zarzadzanía aktywami blezacvrnt,

majqcymi wplvw na plvnnosc finansowq z punktu

widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartošcí

przedsleblorstwa. W trakcie szkolenia dokonana

zostala prezentacja wiedzy pozwalajqcej na

efektywniejsze decyzje w zakresie zarzadzania
zapasami, srockamt píeníeznyrní i naleznosclarní.

12

Pan Grzegorz Michalski wvkazal síe zaanqazowanlern i odpowiedzialnoscia, co stanowlto gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zaječ,

s

...... · .... ·p.a e
podpis osoby upowaznlone]

MDDP Spólka z ograniczonot odpowiedzialnosciot AKADEMIA BIZNESU sp.k.
ul. Dornaruewska 39 A. 02-072 Walszawa Pl I tcl. +4822 89028 /.1; I fax. +4A 22 21 1 /.090 I e-rnad: b:uro(<Í)ak"deml'lmddp.pl I WNw.;'''ddern",mddp.pl
Spolka zarejestrowana pod nr KRS0000268782 NIP 701-008·81 ·70 I REGON: 141 122981 1
Nr rachunku b:.nkoNego: B,nk Mlllen.um SA 05 11óO 2202 0000 0000 °5589752



AKADEMIA
BIZNESU I

Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r.

REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczyl w charakterze Wykladowcy

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadzíl szkolenie o poniiszej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

21-22.10.2013 r. Katowice

Celem szkolenia bylo przybliienie finansowych zasad

dotyczqcych zarzadzanla aktywami bieiqcymi,

majqcymi wplvw na plvnnošé finansowq z punktu

widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartoscí

przedslebtorstwa. W trakcie szkolenia dokonana

zostala prezentacja wiedzy pozwalajqcej na

efektywniejsze decyzje w zakresie zarzadzanta
zapasarnt, srockarm prenieznvmt i naleznoscíarnt.

12

Temat, termin i miejsce

szkolenia

Informacje Liczba godzin

szkoleniowych

Zarzqdzanie plvnnoscia

finansowq. Efektywne decyzje

w zakresie inwestycji w

kapltal pracujqcy

Pan Grzegorz Michalski wvkazal ste zaangaiowaniem i odpowtedzialnoscta, co stanowilo gwarancje rzetelnie

przeprowadzonych zajec,

MDDP Spó/ka z ograníczena odpowiedzlalnošcia AKADEMIA B/ZNESU sp.k.
ul. Dornaruewsl.a 39 A. 02-672 Warsza-,a Pt I tel. +482280,02826 I fax. +4822 2! 1 2090 e-ma-l: b,ulOiiVakademlälT.ddp.pl I wwwakaderniarnddp.pl
Spóika zarejestrowana pod nr KRS00002e8782 I Ni? 70 1-008-81-70 I REGON: 141 12293 1I
Nr ract>!.Jn~.ubaokov-ego: B.mk Mdlen,um SA 05 116022020000 0800 9558 9752



AKADEMIA
BIZNESU

,,,iDOP
spólka z ograruczon., oJplI\vinll1.llntbCi4

AKADEMIA BIZNESU Sp k
02·672 Warsz3wa. ul. D0manle·lIs!-.a 3:.1 ~

te! 022 890 28 26, l),. '122 211 2r ej'
••••••••••• 00 •••• oo. ;"Po. .'.i),1 n. jV~6 ~.:/ •••••••• 00 •••••••

(píeczatka organizatora szkolenia)

I
Warszawa, dnia 26 wrzešnla 2013 r .

Informacje

Szkolenie odpowiada na pytania jak i na jakich

zasadach dobieraé inwestycje do realizacji w

warunkach ryzyka i niepewnošcl? Jak powinna

przebiegaé ocena finansowej racjonalnoscí i ryzyka

projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych

pornvslach oraz ocena finansowej wvkonalnošci

inwestycji. Podczas szkolenia zastosowane byty
metody pracy takte jak studium przypadku (case

study), dyskusje, wyklad ukierunkowany na

finansowq strone przygotowania tresci studium

wvkonalnošcí inwestycji.

REFERENC1E

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczyl w charakterze Wykladowcy

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadzít szkolenie o poniiszej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

Temat, termin i miejsce

szkolenia

Liczba godzin

szkoleniowych

Ocena i analiza optacalnošct

i ryzyka projektów

inwestycyjnych

22-23.09.2013 r. Warszawa

12

Jako organizator wjw szkolenia, pragniemy polecié Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego

trenera. Pan Grzegorz Michalski wvkazal sie zaangaiowaniem i odpowledzlalnoscía, co stanowllo gwarancje

rzetelnie przeprowadzonych zaječ. Prezentowal wvsoka i przvdatna praktycznie wíedze merytorycznq,

potrafll równiei zaciekawié tematem i zaangaiowaé qrupe, nawiqzaé z uczestnikami dobry, bezpošrední

przyjazny kontakt.

podpis os~@f.rai:nionej

MDDP Spótka z ograniczon<t edpewiedaialnešcia AKADEMIA BtZNESU sp.k.
ul. Dornarue.vska 39 A. 02-672 War5zawa PL I tel. +4822 890 28 2b i fax. +48 L2 211 2090 I e-m311: blurol.vakademl,mddp.pl I www.al.aderruarrdop.pt
Sp6tka zarejestrowana cod nr KRS 0000288782 I NIP 70 1-008-81-70 I REGON: 141 1229B 11
Nr rachun~u bankowego: Bank Millenium S.A. 05 1160 2202 0000 0000 9558 9752

http://www.al.aderruarrdop.pt


AKADEMIA
BIZNESU

'-,o",H'
spólka z ogr.uiu zona (ld[l()wi('dzialn(l~cq

AKADEMIA BIZNESU Sp. k.
02-672 Warszawa. ul. Domaniewska 39 a

tel. 022 890 28 26. fax 022 211 2090
.••••••.••.•..••••...... MQ •.1JJ.().:~~;..t:c(\............ l:'

(pieczatka organizatora szkolenia)

I
Warszawa, dnia 14 maja 2013 r .

Informacje

W trakcie szkolenia dokonana zostala prezentacja

wiedzy pozwalajacej na efektywniejsze decyzje w

zakresie podjecía, ograniczenia lub wstrzymania si~

od wspólpracv z przedsiebiorstwarni w zaležnošcí od

ich sytuacji finansowej. Wszystkie zagadnienia

omawiane byty przy wykorzystaniu konkretnych

przvkladów liczbowych oraz interaktywnych zadari, w
których uczestnicy mogli na biezaco sprawdzié

nabvta wiedze i umlejetnošci. Aktywny wvklad

polaczonv z prezentacjq studiów przypadków.

REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski

uczestniczyl w charakterze Wykladowcy

Pan dr Grzegorz Michalski przeprowadztl szkolenie o poniiszej tematyce oraz w wymiarze godzin

szkoleniowych podanych w tabeli.

Temat, termin i miejsce

szkolenia

Liczba godzin

szkoleniowych

Ocena przedsieblorstwa na

podstawie sprawozdari

finansowych

22-23.04.2013 r. Warszawa

12

Jako organizator wjw szkolenia, pragniemy polecié Pana Grzegorza Michalskiego jako profesjonalnego

trenera. Pan Grzegorz Michalski wvkazal sle zaangaiowaniem i odpowledzlalnoscia, co stanowtlo gwarancj~

rzetelnie przeprowadzonych zajeó, Prezentowal wvsoka i przvdatna praktycznie wledze rnervtoryczna,

potrafil równiei zaciekawié tematem i zaangaiowaé qrupe, nawíazac z uczestnikami dobrv, bezposredni i

przyjazny kontakt.

~.N~bkS
"~~d~i;~;~b,~'W'tl~i'~~~j"

MDDP Spólka z cgt-aniczona odpowiedzialnoscia AKADEMIA BIZNESU sp.k,
I . 1>1 . ,.

l .: ,l ;'!.;.
, 1L;,



AJtA[ lFM,A
81/hH:SU

(pieczatka organizatora szkolenia)
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'1

REFERENCJE

I

Warszawa, dnia 4 stycznia 2013 r,

MDDP spótka z oqranlczona odpcwiedztatnošcta AKADEMIA BIZNESU spótka komandytowa
dziekuje Panu dr Grzegorzowi Michalskiemu za proŕesjonalne przeprowadzenie szkolenia.
Pan dr Grzegorz Micha/ski orzeprowaczu szkolerue o ponižszej tematyce oraz w wymiarze godzin
szkoleniowych podanych w tabeli.

Temat, termin i miejsce
szkolenia

Ocena przedsiebiorstwa na
podstawie sprawozdan
finansowych

29-30,11.2012 r. Warszawa

Informacje
--------------------,---------------,

Liczba godzin
szkoleniowvch

W trakcie szkolenia dokonana zostala prezentacja
wiedzy pozwalajqcej na efektywniejsze decvzje w
za kresle podjecíe. ograniczenia lub wstrzymania síe
od wspólpracy z przedsiebtorstwami w zaleznošci od
ich svtuacjl fmansowej. Wszystkie zeqadnierua
omawiane byly przy wykorzystaniu konkretnych
przykladów liczbowych oraz interaktywnych zadan, w
których uczestnicy moqh na brezaco sprawdzié
nabvta wiedze i urmejetnoscí. Aktywny wyklad
polaczonv z prezentacjq studiów przypadków.

MDDPSpórka l og"no"o"4 odpowi••dlÍ.lnošcl~ AKADEMIA 61ZNESU 'p k

12

Chcemy zaznaczyé, ze poza praktycznymi walorarru, wyklad realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego
byl okazja do znacznego transferu wieozv naukowej i najnowszvcn naukowych osíacnteč z dztedzlnv
finansów, zarzadzarua I ekonomii do praktvki gospodarczej. Wplyw najnowszych odkryé naukowych w
zakresie finansów na praktyków gospodarczych bíoracvch udzial w szkoleniu zaowocowal ich wvsoka ocena
i znacznym poziomem zadowolenia potwierdzonego w ankietach korícowych.



airport

'3D
Nowy Dwór Mazowiecki , wrzesien 2013r.

REFERENCJE

zašwiadczamy, ze Pan Grzegorz Michalski w dniach: 18-19 czerwca 2013 roku, zrealizowal dIa nas
16 godzinne (dwudniowe) szkolenie zarnkniete pt.:

Controlling finansowy

W szkoleniu uczestniczylo szešciu naszych pracowników. Zrealizowany projekt szkoleniowo-
doradczy przyczynil sie, poza prezentacja praktycznych aspektów zarzadzania finansami w
przedsiebiorstwie, do komercjalizacji wyników badan naukowych i istotnego przeplywu informacji
naukowej do praktyki gospodarczej. Szkolenie obejmowalo zagadnienia takie jak: strategiczny
kontekst zarzadzania finansami, finansowy cel zarzadzania przedsiebiorstwern: maksymalizacja
wartošci przedsiebiorstwa, szacowanie wolnych przeplywów pieniežnych generowanych przez
przedsiebiorstwo, metody oceny projektów inwestycyjnych (tzw, kryteria decyzyjne), alternatywny
koszt kapitálu, szacowanie stóp kosztu kapitalu finansujacego inwestycje, krótkoterminowe
zarzadzanie kapitalem (przeglad elementów zarzadzania zapasami, šrodkami pieniežnymi i
naleznošciami), projektowanie systemu controllingu w przedsiebiorstwie, oraz elementy planowania
finansowego. Transfer najnowszych ustalen naukowych z zakresu ekonomii, zarzadzania i finansów
przedsiebiorstwa do naszego przedsiebiorstwa zaowocowal wysokimi ocenami szkolonych i jestešmy
przešwiadczeni, ze spowoduje wzrost efektywnosci wydajnošci finansowej naszego
przedsiebiorstwa,

Serdecznie rekomendujemy Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako godnego polecenia trenera z
zakresu finansów przedsiebiorstwa.

Mazowiecki Port totmczv Warszawa·Modlin Sp. z 0.0.

ul. gen. Wiktora Thommee lA, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: +48 22 346 40 OO,fax: +48 22 346 40 05
infoa modlinairport.pl,

NIP: 522-10-25-337
REGDN:011248734
KRS: 0000184990
Kapital zakladowy: 323.824.500 PLN
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Warszawa, 26.06.2013 r.

REFERENCJE

Niniejszym zašwiadczamy, ze Pan dr Grzegorz Michalski w dniach: 18-19 czerwca 2013 roku,
zrealizowal we wspólpracy z IKKU Sp. z 0.0. 16 godzinne (dwudniowe) szkolenie zamkniete pt.:
Controlling fmansowy.

W szkoleniu uczestniczylo szesciu pracowników dzialu finansowego przedsiebiorstwa
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0. Zrealizowany projekt szkoleniowo-doradczy
przyczynil sie, poza prezentacja praktycznych aspektów zarzadzania finansami w przedsiebiorstwie, do
komercjalizacji wyników badaň naukowych i istotnego przeplywu informacji naukowej do praktyki
gospodarczej. Szkolenie obejmowalo zagadnienia takie jak: strategiczny kontekst zarzadzania finansami,
finansowy cel zarzadzania przedsiebiorstwem: maksymalizacja wartošci przedsiebiorstwa, szacowanie
wolnych przeplywów pienieznych generowanych przez przedsiebiorstwo, metody oceny projektów
inwestycyjnych (tzw. kryteria decyzyjne), altematywny koszt kapitalu, szacowanie stóp kosztu kapitalu
fínansujacego inwestycje, krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem (przeglad elementów zarzadzania
zapasami, šrodkami pienieznymi i naleznošciami), projektowanie systemu controllingu w
przedsiebiorstwie, oraz elementy planowania finansowego. Transfer najnowszych ustaleň naukowych z
zakresu ekonomii, zarzadzania i finansów przedsiebiorstwa do przedsiebiorstwa Mazowiecki Port
Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0. zaowocowal wysokimi ocenami szkolonych i jestešmy
przešwiadczeni, ze spowoduje wzrost efektywnošci iwydajnošci finansowej w przedsiebiorstwie,

Serdecznie rekomendujemy Pana dr Grzegorza Michalskiego jako godnego polecenia trenera z zakresu
controllingu i finansów przedsíebíorstwa.

Z powazaniem

,.1 K KU 7 s,. J e.e.

LUdoJSzJlt,ťrt
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Nazwa skrócona: IKKU Sp. z 0.0. Siedziba: ul. Trebacka 4, 00-074 Warszawa; Data rejestracji: 11.02.1998; Rejestr:
S,-d Rej. dia M. St. Warszawy, XII Wydzial KRS, Nr 0000037599; Kapital zakladowy(wplacony): 50000 zl.; REGON: 013072050;
NIP: 951-18-45-625; Bank: Idea Bank S.A., Nr 1119500001 2006031361770002; E-mail: biuro@ikku.pl; Web: www.ikku.pl;
TeL/fax: 22 825 9479, 22 6309914
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ValueTank Sp. z 0.0.

Al. Jana Pawla II 61 lok. 214
01-031 Warszawa

Warszawa 11 marca 2014

List referencyjny

Niniejszym potwierdzam ii: Pan Grzegorz Michalski przeprowadzil dwudniowe szkolenie
pn. .Finanse dla niefinansistów" w dniach 20-21 lutego 2014 w wymiarze 16 godzin.
Szkolenie zostalo przeprowadzone dla Klienta ValueTank Sp. z 0.0. - firmy MVW
Bydgoszcz Sp. z 0.0. W szkoleniu udzial wzielo 8 osób.

Szkolenie przygotowane zostalo z myšla o menadzerach i specjalistach nie pracujacych
na co dzieň w obszarze fínansów, jednak w stosunku do których oczekuje sie pelnego
zrozumienia tego obszaru dzialalnošcí przedstebíorstwa.

Elementami szkolenia byly zagadnienia wspomagajace i tworzace umíejetnošé czytania
sprawozdaň finansowych, wykorzystania wskažníków finansowych w odniesieniu do
specyfiki regionu i branzy, efektywnej oceny zarzadzania plynnošcia fínansowa,
rozumienia poječ: kosztów, kosztów bedacych wydatkarní, wydatków niebedacych
kosztami, przychodów, wplywów píeníeznych, zysku, žródel efektywnošcí
przedsíebíorstwa, kosztów kapitalów, przeplywów pieníeznych, podstaw oceny
oplacalnošcí projektów inwestycyjnych, elementów budowy wartošcí przedsiebiorstwa,
tworzenia wartošcí przedsiebíorstwa w warunkach ryzyka i niepewnošcí.

Szkolenie zostalo przeprowadzone na najwyžszym poziomie merytorycznym, z
uwzgledníeníem potrzeb wszystkich uczestników szkolenia.

W szczególnošcí pragniemy potwierdzié wysokie umiejetnošci trenerskie oraz zaplecze
merytoryczne Pana Grzegorza Michalskiego. Trener wykazal sie doskonalym
przygotowaniem oraz ogromnym došwiadczeníern praktycznym.

Pragne polecié Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego partnera wykonujacego
swoja práce w sposób profesjonalny z zachowaniem wszystkich standardów dobrej
wspólpracy,

Mar1ena Mickiewicz- Jarliňska
Manager ds. szkolen
ValueTank Sp. zo. o.

.:'\LU=T~ K;pt"OO
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Szczecin, dn. 10.08.2012

REFERENCJE

Niniejszym pošwíadczarn, ie dr Grzegorz Michalski, wspólpracowal z nami w charakterze trenera
i eksperta z zakresu finansow w projekcie szkoleniowym realizowanym dia Narodowego Banku
Polskiego.

Dwudrnowe szkolerue zamkruete, w którym uczestniczylo 12 osób zrealizowane byto w dniach
16-17.12.2008 obejrnowalo zakres tematyczny: ANALIZA FINANSQWA PRZEDSI~BIORSTWA

Program szkolenia zawieral m.in.: Elementy sprawozdama finansowego; analiza ogólna: znaczenie
i interpretacja wskazruków finansowych: salda scrukturalne bilansu i podscawowe typu kryzysów
przedsiebiorsrwa: elementy planowania flnansowarua: finansowy cel dzrararua przedsiebiorstwa i formy
dzratalnosct gospodarczej: jakrch inferrnacn rnozna oczekrwac od praedslebtorsrw; co naprawde mówia
a czego nie rnowia sprawozdania finansowe; ocena wlarygodnoScI na podstawie ogólnej analizy
sprawozdaó finansowych; oeena wrarygodnosct na pcdstawre analizy wskazmkowe].

Szkolenie zostalo przeprowadzone profesjonalnie. miato forme akcywnyeh warszcatow. Po lego
zakonczeniu trener otrzymat wysokie noty od uczestników.

lzabela Kesselnng ?
Prezes Zarzadu LO. u./

Z powaianiem

lzabela Kesselrlnr
P~zes Za~du

ADS Consulting Sp. % 0.0.
lIl. Nll'dr.,~lkoW$klego 24
'.-410 Smec,n, NIP 852-252-66-62
REGON 320118916, tcl 91 4882001

ADS Consulting Sp. l 0.0
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1l'lJf.1l< (091) ~a8 100 1 e-nrnl biuro n ad\( (ll

www.1'hCpl



@
PGNiG

Polskie (iornlctwo Naftewe I Gazownictwo S.A.
Karpack: Oddzral Obratu Gazern w Iarnowre

Dziaf Kontrolingu
ul. Wlta Stwosza 7

33-100 Tarnów
tel (14) 6323892
fax (14) 6323811

Pan Grzegorz Michalski

Tarn6w, 30.01.2013 r.

Referencje

Szkolenie zostalo reahzowane na potrzeby Biura Kontrolingu funkcjonujé\cego

w strukturach Spótki Poískie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Karpacki Oddziat

Obrotu Gazem z siedzibé\ w Tamowle, którego podstawowa dziatalnoscié\ jest obrót

paliwem gazowym.

We wrzesniu 2010 roku oraz w kwietniu 2011 roku, uczestniczytem w
szkoleniach z zakresu Oceny i analízy oplacalnoáci i ryzyka projektów inwestycyjnych

(w surrue 4 dni szkoternowe) prowadzonych przez trenera dr Grzegorza Michalskiego

Szkolenie obejmowato swoim zakresem m. in nastepuiace zagadnienia: finansowy cel

zarzadzania przedsiebicrstwem. ryzyko i niepewnošó i ich wptyw na realizacje celów

przedsrebiorstwa, szacowanie wolnych przeptywów pienleznych generowanych przez

przedsleoiorstwo, metody oceny projektów inwestycyjnych. szacowanie stóp kosztu

kapitatu tínansujaceqo inwestycje, ksztaltowarue kapitatu obcego, poziom stopy

kapitatu wtasnego, wptyw ryzyka I nlepewnoscl na stope kosztu kapitaíu,

krótkoterrmnowe zarzadzanie kapitatem. zarzadzanie zapasami, poziom docelowy

nateznoscl wptyw niepewnošcí na poziom naleznošcí, poziorn gotówki

przedsiebiorstwa i wptyw nlepewnosci na jej poziom, strategíe zarzadzania kapitatem

obrotowym netto w warunkach mepewnosci. elementy ksztattuiace sytuacje finansowa

przecsiebíorstwa, wnioskowanie na podstawie wskažników finansowych, wptyw ryzyka

i niepewnosci na interpretacje wyników przedsiebiorstwa.

Pt ~,IIi~(;crniCtWe Ná;'" OWt" GdlOW'''t- t'f~'(jSJ\.. vl .~. kdsprt,I~.llS, 01-224 Wijf~law(J
1< tpaC~f Ocdz nj O;,rQtv G«lli"m I .U?dZIUq vt .•..}rioWIC U. W~t.d-)TVvO~la 7 B·l00 Iarrow

KRS OOOOllS9492 S<!d RejOrowy dl. m st WarsztJwy XII Vlydlial Gospodarczy KRS
NI? cl~ 000 80 28 REGON[)l121673ó. IC.p;tdllal"ddówy íopl"cony w calo',u)' ~ 'mo 00e' OllO11
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Poziom szkolerua uwazarn za relatywme wysoki, a sposób Jego prowadzenia

przystepny Nabyta podczas szkolenia wiedzQ wykorzystuje w codziennej praktyce

podczas wykonywania obowiazków stuzbowych

Praqne zauwazyc, ze poza praktycznyrm walorami, projekt doradczo-szkoleniowy

realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego by~ okazj~ do znacznego transferu

wíedzy naukowej í najnowszych naukowych oSIé\gni~é z dzredziny finansów,

zarzadzania i ekonomíi do praktyki gospodarczej.

Praqne zarekomendowaé Pana Grzegorza Michalskiego, poniewaz podczas odbytych

cyklów szkolen obszaru finansów dat si~ poznaé Jako wysokiej klasy specjalista

zarówno w wyrruarze teorii Jak I praktyki

p..o.ltlEROWNIK
DDat KOntrOInP

.ť~
Tomasz Panek

Z powazaniern.
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Poznan. dnia 18 stycznia 2013 r.

Rcfcrencje
W listopadzie 2012 roku. jako wspólwlasciciel firmy ..Pilvo" S.C. J. Piotrowski W. Nowak z
siedziba w Swarzedzu, przy ul. Piaski 25. uczestniczylern w projekcie doradczo-szkoleniowym
prowadzonyrn przez eksperta i trem:ra dr. Grzegorza Michalskiego.
Projekt doradczo-szkoleniowy 7 zakresu analizy finansowej or217 controllingu finansowego z
elementarni rachunkowosci finansowej ohejmowal zajecia warsztatowe i zajecia doradcze
(coaching) trwajace 5 dni (40h dydaktyczno-doradczych}, ,. lego 4 dni (32h) stanowily wyklady l.

praktycznymi warsztatami i 1 dzicn (8h) doradztwo (coaching). W trakcie projektu doradczo-
szkoleniowego Pan Grzegorz Michalski zaprezentowal praktyczna wiedze pozwalajaca na
podejmowanie efektywniejszych decyzji \" zakresie zarzadzania finansami wlasnego
przedsiebiorstwa, podjecia, ograniczenia lub wstrzyrnania sie od wspólpracy z innymi
przedsiebiorstwarni w zaleznošci od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie projektu
doradczo-szkolcniowego propozycje zastosowania prezentowanych zagadnien w praktyce
zilustrowane zostal)" uzytecznymi studiami konkrctnych przypadków zaprezentowanych
podczas szkolenia. Trešci merytoryczne projektu doradczo-szkoleniowego obejmowaly takic
zagadnienia jak: finansowy cel dzialania przedsiebiorstwa, pomiar wartošci przedsiebiorstwa,
przeplywy pieniezne, ocene wiarygodnošci na podstawie analizy wskažnikowej sprawozdaň
finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiebiorstwie oraz ocena ich
istotnošci. sygnaly ostrzegawcze. analize dyskryminacyjna, zakres przygotowania planów
biznesowych. studiów wykonalnošci. zakres przygotowania analizy ryzyka w czasie realizacji
zalozonych \\ studium wykonalnosci przedsiewzieč, elementy rachunkowosci finansowej.
elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych przeplywów pienieznych generowanych
przez firme, metody i kryteria oeeny projektów inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitálu
finansujacego inwestycje, krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem i zarzadzanie plynnošcia
finansowa, przeglad elernentów zarzadzania zapasarni, šrodkami pienieznyrni i naleznošciarni,
elementy planowania finansowego, metoda proccntu od sprzedazy.
Przeprowadzouc .zkolenic pozwolilo mi na szerszc spojrzenie na zagadnienia ekonomiczne
wlasnego przedsiebiorstwa oraz wyposazylo w narzedzia do oceny jego wartošci, perspektyw
dzialania w przyszlosci. a takže ocene zagrozen w trakcie jego funkcjonowania.
Prague zauwazyé, ze poza praktycznyrni walorami. projekt doradczo-szkoleniowy realizowany
przez dr. Grzcgorza Michalskiego byt okazja do znacznego transťeru wiedzy naukowej i
najnowszych osiagnieč z dziedziny finansów, zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.
Rekornenduje Pana Grzegorza Michalskiego jako doskonalego eksperta í trenera, który w bardzo
przystepny i jasny sposób przekazywal nielatwa wiedzc ekonorniczna i celnie wskazywal jej
praktyczne zastosowania na potrzcby praktyczncgo, codzicnncgo funkcjonowania
przedsiebiorstwa.
Jednoczesnie Pan Grzegorz Michalski jest osoba szybko nawiazujaca wlašciwy kontakt z grupa,
dzieki czemu prowadzone przez niego zaj Iťci a. przebiegaly w sposób plynny j rzeczowy. nie
powodujacy zrneczenia. zniechecenia C7y znudzenia uczesiników.

Jedrzej Piotrowski

/'

ul. Piaski 25
62-020 Swarz~d%

NIP : 7772966203
REGON: 300517969

e·mail: biuro.pino@gmail.com

mailto:biuro.pino@gmail.com


Polska Akademia
Rachunkowošci

Warszawa, 27.06.2013 r.
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Polska Akademia Rachunkowošci S.A.

Šwietokrzyska 36 lok. 61

00-116 Warszawa

Referencje

Niniejszym pragniemy pošwiadczyč, it dr Grzegorz Michalski, wspólpracowal z Polska

Akademia Rachunkowošci w charakterze eksperta z zakresu finansów przedsiebiorstw na kursie

Kontrolera i Analityka Finansowego we Wroclawiu.

Nalezy podkreslié, il. poza aplikatywnymi praktycznymi walorami, wyklad zrealizowany przez

dr. Grzegorza Michalskiego byl okazja do istotnego transferu naukowych ustaleň z finansów,

ekonomii oraz zarzadzania do praktyki gospodarczej (wartošciowych teoretycznie

i empirycznie).

Dr. Grzegorz Michalski prowadzil trzydniowy (24h) blok z zakresu tematycznego: ANALIZA

FINANSOWA PRZEDSI~BIORSTW A w którym uczestniczylo 15 uczestników kursu. Temat

ten zrealizowany byl w dniach 27-28 kwietnia i 11 maja 2013.

Programo we trešci obejmowaly: Elementy sprawozdania finansowego; analiza ogólna;

znaczenie i interpretacja wskažników finansowych; salda strukturalne bilansu i podstawowe

typu kryzysów przedsiebiorstwa; elementy planowania finansowania; finansowy cel dzialania

przcdsicbiorstwa i formy dzialalnošci gospodarczcj; jakich informacji mozna oczekiwaé od

przedsiebiorstw; co naprawde mówia a czego nie mówia sprawozdania finansowe; ocena

wiarygodnošci na podstawie ogólnej analizy sprawozdaň finansowych; ocena wiarygodnošci na

podstawie analizy wskažnikowej,

Polska Akademia Rachunkowošci S.A.
Biuro handlowe: ul. Šwietokrzyska 36 lok. 61, 00-116 Warszawa
e-mail: biuro@par.edu.pl, www.par.edu.pl, NIP 725-00-14-780

mailto:biuro@par.edu.pl,
http://www.par.edu.pl,
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Polska Akademia Rachunkowosci S. <\

S\\ ictokrzy ska 36 lok. 61

00-116 Warszawa

Referencje
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Akadem ia Rachunk. '\\ osci \\ charaktcrzc d ..spcrta . zakresu ti nansów prvedsiebiorstw na kursie

Kontrolcra Finansowcgo we Wroclawiu.
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Nalczy podkrcslic, iL po/a aplikatj wnymi praktvcznyrru walorami. wyklad zrealizowany przez

dr. Grzegorza Michalskicgo by! okazja do istotnego transferu naukowych ustalen z finansów

ekonómii ora:: zarzadzurna do praktyki gospodarcze] (wartošciowych reoretycznie

i cmpirycznicr.

Tr/.) dniow, (2-1h) blok. rc..t1i/ll\\an} pr lC/ Pana dr. Grzegorza Michalskiego \\ którym

uczcstn.cvy lo uc zestnikov. k ursu. zrcalizowany byl \\ dniach 1~, 27-28 paždziernika ~O1~

i obejrnowulo zakres t~I11.11:';/II~: .'\~ALl/.A ľlN I\]\.SOWA PRZEDSI~BIORSTWA.
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Prograrnowe trcšci obcjmowaf Elementy sprawozdania finansowego: analiza ogólna

znaczcnic i interprctacja wskuzników finansowy ch: salda strukturalnc bilansu i podstawowe

l~ pu ki") l) ~Ú,,\ prvcdsichrorstvva. elementy plunowunia Iinansowania: finansowy cd dzialania

przcdsicbiorstwa i formy dzialalnosci gospodarczej: jakich mformacjr mozna oczekiwač od

/)rzedsicbrorstw: co napruwde mów ia a czego mc rnów ia spraw ozdania finansowe: ocena

wiarvgodnosci na POdSIU\\ ic ogólnej analizy sprawozdan finansowych: ocena wiarygodnošci na

podstav, ic anali/y wskaznikowcj
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AVENHANSEN' Kraków, 2013-06-04
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Firma AVENHANSEN® Sp. z 0.0. zašwiadcza, ze Pan

Grzegorz Micha/ski

®
byl Trenerem AVENHANSEN Sp. z 0.0. w latach 2008 - 2011

iw tym czasie, w dniu 2010-08-10, zrealizowal 8 godzinne jednodniowe szkolenie zamkniete
dla ponad 12 pracowników przedsiebiorstwa PRAGMA INKASO S.A. w Tarnowskich
Górach, Szkolenie nosilo tytul:

Analiza finansowa przedsiebiorstw

W trakcie realizacji szkolenia, istotnym skladnikiem pracy z Klientern, poza przekazaniem
uczestnikom praktycznych umiejetnošci profesjonalnej oceny kondycji finansowej
przedsiebiorstw, bylo zaprezentowanie najnowszej wiedzy naukowej z zakresu finansów
przedsiebiorstw, ekonomiki managerskiej i zasad rachunkowošci. Przedsiewziecie to
umozliwilo dokonanie znacznego transferu naukowych osiagnieč z dyscypliny finanse do
praktyki gospodarcze] i wzbogacilo tyrn warsztat przeszkolonych specjalistów

przedsiebiorstwa PRAGMA INKASO S.A. w Tamowskich Górach.

Prezes Zarzadu

www.szkolenia.avenhansen.pl

30-053 Krakow. ul. Kronikar:a Galia -l lok. 9. Tel. 012399 -t l 90

http://www.szkolenia.avenhansen.pl
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Ošrodek Szkoleniowy "Prymus" z siedziba w Sosnoweu, przy ulicy Ostrog6rskiej
33aj 341, w dniach 28-29.01.2013 r., wraz z Panem dr Grzegorzem Michalskim, jako
trenerem, przeprowadzil szkolenie otwarte dia pracownik6w bank6w spóldzíelczych pt. :
"Ocena przedsiebíorstwa na podstawie sprawozdaň finansowych".

W dwudniowym szkoleniu (14 godzin dydaktycznych) prowadzonym przez trenera
dr Grzegorza Michalskiego uczestniczylo 15 (pietnastu) specjalist6w zatrudnionych w
nastepujacych podmiotach bankowošci sp6ldzielczej, tj. BS Miedžna, BS Wilamowice,
BSGilowice, BS Zory, BS Šwierklaniec, BSSošnicowice, BS Zator, BS Lubniany, BS Bedzin
SBSSilesia Katowice.

W ramach wyžej wymienionego szkolenia wykonaliSmy uslugí, kt6re zostaly wysoko
ocenione przez uczestnik6w, zar6wno pod katem ilošci przekazywanej wiedzy, a takže
korzyšci wynikajacych z jakošci szkolenia. Prowadzacy zajecia, Pan dr Grzegorz Michalski,
wykazal sie szeroka wiedza i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnieŕt.
Na szczególna pochwale zasluguje spos6b prowadzenia zaječ - przekazywanie wiedzy w
spos6b przystepny, przygotowanie dužej ilošci čwiczeň praktycznych zwiekszajacych tempo
przyswajania wiedzy przez uczestnik6w oraz bardzo dobrze przygotowane case'y
szkoleniowe.

Wspomniany projekt doradczo-szkoleniowy realizowany przez Pana dr Grzegorza
Michalskiego, poza istotna dydaktyczna i praktyczna wartoscia dodanq, byl okazja do
znacznego transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiagnieč z dziedziny
finans6w, zarzadzania i ekonomii do specyficznej dIa bankowošci sp6ldzielczej praktyki
gospodarczej.

W zakresie wyžej omawianej oceny uslug jestešmy zadowoleni ze wspólpracy z Panem dr
Grzegorzem Michalskim, jako solidnym i rzetelnym partnerem.

http://www.prymus.sCaskpf


ZAKLAD SZKOLENIA EKSPERTYZ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

"P E T E K S" Sp6lka z 0.0.
ul t.acrarska 28
50-146 Wroclaw
NIP 897-001-26-34
REGON 931507333
KRS 0000123029 -Sqd ReJonowy dia Wroclawla - Fabryczne]

tel (071) 343-16-49
tel./fax (071) 344-66-04

e-mail bluro@peteks pl
www peteks pl

Kapltal zakladowy - 66000.00 zl

ZSiE PTE - .r Ji-IJol/v
I

Wrodaw, dnia 29.08.2012 r.

REFERENCJE

Niniejszym pragniemy pošwtadczvč, ie dr Grzegorz Michalski, wspótpracowat z Zaktadem
Szkolen i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego JJPETEKS"Sp. z 0.0. we Wrodawiu w
charakterze tre nera i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym realizowanym w ramach
dziatania 2.1. POKL pt. "Skuteczny menedier. Pakiet szkoleň dia MSP", wspótfinansowanym przez
unie Europejska oraz budiet Paristwa.

W dniach 15 - 16.02.2011 r. w Warszawie Pan Grzegorz Michalski prowadzit dwudniowe szkolenie
zarnkniete dia pracowników Gminnych Spótdzielni .Samcpcmoc Chtopska" oraz 14 - 15.03.2011 r.
we Wrodawiu szkolenie otwarte dia przedstawicieli matych i srednich przedsiebiorstw, pt.:
"Zarzqdzanie finansami firmy w warunkach níepewnosct" .

Programowe trešcí obejmowaty: Finansowy cel zarzadzania przedsieblcrstwem, zwiekszanle
bogactwa wíašclciela/i przedsiebiorstwa, elementy ksztaltujace wartosč bogactwa wiašclciela
przedslebiorstwa. ryzyko i niepewnošc i ich wptyw na realizacje celu przedslebiorstwa, szacowanie
wolnyeh przeptywów pienieznvch generowanych przez przedslebtorstwo, siedem zasad
prawidtowego szacowania wolnych przeptywów pienieznvch, NCF (przeptywy pieniezne netto), aCF
(operacyjne przeptywy pieniezne] i FCF (wolne przeptywy pieniezne], metody oceny projektów
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitatu flnansujacego inwestycje, ksztaltowanie kosztu
kapitatu obcego, poziom stopy kosztu kapitatu wtasnego, wptyw ryzyka i niepewnošci na stope kosztu
kapitatu, krótkoterminowe zarzadzanie kapitatem (przeglad elementów zarzqdzania zapasami,
srodkarni pienleznvmi i naležnosciami], zarzqdzanie zapasami i wptyw niepewnošci na poziom
zapasów, docelowe poziomy naleznošci i wptyw niepewnošci na poziom natezncšci, poziom gotówki
przedsiebiorstwa i wptyw niepewnošci na poziom gotówki, strategie zarzqdzania kapitatem
pracujqcym netto w warunkach niepewnosci, finansowa kondycja przedsiebiorstwa oraz
kontrahentów przedsiebiorstwa, elementy ksztattujace svtuacjq flnansowa, wnioskowanie na
podstawie wskainików finansowych, bt~dy i uproszczenia w czasie analizy finansowej
przedsiqbiorstwa, wptyw ryzyka i niepewnošci na interpretacje sytuacji przedsieblorstwa.

Przeprowadzane zajecia charakteryzowaty si~ profesjonalnym przygotowaniem pod wzgledern
merytorycznym i organizacyjnym. Pan Grzegorz Michalski przekazat uczestnikom szkolerí niezbedna
wiedze teoretycznq i umiejetnošci praktyczne. Nieodtacznvm atutem byt wiašciwv dobór
wykorzystywanych materiatów dydaktycznych.
Z satysfakcjq moiemy stwierdzié, ie przeprowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenie
spefnity nasze oczekiwania i zostaty przeprowadzone w sposób fachowy.
Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego partnera, šwiadczacego ustugi
szkoleniowe na najwyiszym poziomie.
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QUATRO
Produkcja Uszczelnien Technicznych
Antoszewscy - Spólka Jawna
Sieroslaw , ul.Prosta 7
62-080 Tamowo Podgóme

Sieroslaw, 28.01.2013

REFERENCJE

W dni ach : 24-25.10.2012 ; 07-08.11.2012 ; 22.11.2012 nasz pracownik
uczestniczyl w szkoleniach prowadzonych przez trenera Pana dr Grzegorza
Michalskiego.

Szkolenia z zakresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementarni
rachunkowošci finansowej obejmowaly zajecia trwajace 5 dni ( 40 h) szkoleniowych.

Nasz pracownik odniósl bardzo pozytywne wrazenie dotyczace przygotowania,
posiadanej wiedzy i sposobu prowadzenia szkolenia.

Pragniemy zauwazyé, ze poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego byl okazja do znacznego transferu
wiedzy naukowej i najnowszych osiagniec naukowych z dziedziny finansów,
zarzadzania i ekonomii do praktyki gospodarczej.

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego do dalszego przygotowywania
iprowadzenia szkolen w tak profesjonalny iprzystepny sposób.



Murowana Gošlina 2013-01-22

RAMION Wojciech RAMION Jadwiga-
DORADCA PODATKOWY S.C.
Plac Kasztanowy 3
62- 095 Murowana Gošlina
Wojciech Ramion

REFERNCJE

W listopadzie 2012 r. uczestniczylem w projekcie doradczo - szkoleniowym z zakresu analizy finansowej i
controllingu finansowego z elementami rachunkowošci finansowej prowadzonym przez trenera i eksperta
Pana dr. Grzegorza Michalskiego .
Projekt obejmowal zajecia warsztatowe i zajecia doradcze ( coaching ) trwajace 5 dni ( 40 godzin ) ,
z czego 4 dni ( 32 godziny ) stanowily wyklady z praktycznymi warsztatami a 1 dzien ( 8 godzin )

pošwiecony byl na doradztwo ( coaching ) .

W trakcie zaječ trener przekazywal swoja praktyczna wiedze , która pomoze mi w podejmowaniu
efektywniejszych decyzji w zakresie zarzadzania finansami w naszej firmie i podejmowania , ograniczania ,
rezygnacji lub odstepowania od wspólpracy z naszymi kontrahentami w zaleznošci od ich sytuacji finansowej
a takže doradzania naszym klientom, ješli wyraza rakie zyczenie , w tych kwestiach .
Poruszane zagadnienia trener ilustrowal studiami przypadków a trešci merytoryczne szkolenia obejmowaly
nastepujace tematy : finansowy cel dzialania przedsiebiorstwa ; pomiar wartosci przedsiebiorsrwa ;
przeplywy pieniezne ; ocena wiarygodnošci firmy na podstawie analizy wskažnikowej sprawozdarí finansowych
, prognozowanie kryzysów wanalizowanej firmie i ocena ich istotnošci ; sygnaly ostrzegawcze ;
analiza dyskryminacyjna ; zakres przygotowania biznesplanów ; studia wykonalnošci ; zakres przygotowania i
analizy ryzyka W czasie realizacji zaplanowanych przedsiewzieé ; elementy matematyki finansowej ;
szacowanie wolnych przeplywów pienieznych generowanych w firmie i stóp kosztów kapitalu finansujacego
inwestycje ; kryteria i metody oceny projektów inwestycyjnych ; zarzadzania : krótkoterminowym kapitalem i
plynnošcia finansowa ; poznania elementów zarzadzania : zapasami , šrodkami pienieznyrni i naleznošciami ;
elementy planowania finansowego oraz metod" procentu od sprzedazy .

Szkolenie obejmowalo bardzo obszeme zagadnienia i wymagalo od prowadzacego duzej wiedzy i
umiejetnošci zawodowych oraz organizacyjnych .
Pan dr. Grzegorz Michalski prezentuje te walory , moim zdaniem jest osoba kompetentna i dobrze
przygotowana do prowadzenia takich szkolen , poza tymjest on komunikatywny bo latwo nawiazal
kontakt z uczestnikami szkolcnia • w którym uczestniczylern .

Szkolenie • w którym uczestniczylem oceniam pozytywnie , bo spelnilo moje oczekiwania odnošnie
przypomnienia • usystematyzowania i uzupelnienia mojej wiedzy w zakresie objetym tematyka szkolenia .
Oczywišcie obszernošč ternatyki szkolenia uníemozliwía jej doglebne poznanie w ciagu 40 godzin .
Dlatego rez licze , ze jak bede potrzebowal glebszego poznania jakiegoš zagadnienia , objetego
ternaryka szkolenia bede móg/liczyé na pomoc i wiedze merytoryczna , ktora Pan dr. Michalski posiada .
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Redor Cap:i:tal.

Poznan, 7 luty 2013r.

Referencje

W listopadzie 2012 roku, uczestníczvtem w piecíodníowvm cyklu szkoíeň z zakresu
Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej prowadzonym przez trenera dr.
Grzegorza Michalskiego.

Pomimo, iz jestem absolwentem uniwersytetu ekonomicznego i znam tematvke
Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej , to z przyjemnosciét,uczestníczylern w
przedmiotowym szkoleniu.

Szkolenie to byro dia mnie cenne przede wszystkim z punktu widzenia praktyka
gospodarczego, poniewaz poruszane przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego
zagadnienia mia~ bardzo wyražny akcent praktycznego zastosowaniu w dzialalnoSci
gospodarczej.

Nalezy równlez dodaé, iz care szkolenie byro prowadzone w bardzo przvstepnej
przejrzystej formie i pozostawuo we mnie wylét,czniepozytywne wraženia.

Pragn~ równiež zauwažvé, ze poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-
szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego byl okazjét,do znacznego
transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych osiét9ni~é z dziedziny finansów,
zarzadzanta i ekonomii do praktyki gospodarczej.

Rekomenduje Pana Grzegorza Michalskiego jako jednego z kilku najlepszych w mojej
ocenie dydaktyka z dziedziny Controllingu Finansowego i Analizy Finansowej w Polsce.

:0:':\0' Caoital Pawel Rektor. ul. Czechoslowacka 121A18. 61-425 Poznan, teVfax: +4861 8326022. +48603919584.
1015 do Ewidencp Dzralalnosci Gospodarczej Urzedu Mias!a Poznania pod numerem 1658612004/S
'.•lP 6181319701 REGON: 634595092. e-mail: rektor@rectorcapital.pl. www.rectorcapital.pl.

-- - ----------------------

mailto:rektor@rectorcapital.pl.
http://www.rectorcapital.pl.


R.eC'tor Ca.pi-ta.1.

Poznan, february 7, 2013

References

In November 2012, I participated in a five-day training cycle, Anancial Controlling
and Financial Analysis conducted by coach Dr. Grzegorz Michalski.

I am the owner of firm "Rector capital" , which provides services in the field of
financial advisory services for small, medium and large enterprises. The main area of
Rector capital is a transaction advisory services to raise capital for the company. In
terms of its services Reetor capital also performs diverse as the development of
strategic plans, valuations, business plans, financial models, accounts and a variety of
performance analysis.

This training was valuable for me, especially from the point of view of economic
practice, as discussed by coach Dr. Grzegorz Michalski issues were very clear
emphasis on the practical application of business.

It should also be noted, that all training is conducted in a reasonable and transparent
manner and left in me only positive impressions.

I would also like to note that in addition to the practical qualities, project consulting
and training carried out by dr. Grzegorz Michalski was an opportunity for significant
transfer of scientific knowledge and the latest scientific achievements in the field of
finance, management and economics to business practice.

I recommend Mr. Grzegorz Michalski as one of the some of the best in my opinion,
teaching in the field of Anancial Controlling and Anancial Analysis in Poland.
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-raJ ROl Consulting Sp, ZO, 0,
ul. Dluga 4

00-236 Warszawa
tel. (22) 497-07-64
fax (22) 635 22 30

NIP 7010102094
www.rolconsulling pl

Kapital zakladOwy: 50,000 zl
KRS: 0000292360 SAD REJONOWY DLA M, ST, WARSZAWY

Warszawa, 12 luty 2013 r.

REFERENCJE

Pan Grzegorz Michalski przeprowadzH na zlecenie firmy ROl Consulting sp. z 0.0. nastepujace
szkolenie:

Finanse dla nie finansistów, w terminie: 10-11.08.2009

Szkolenia zostal}' ocenione przez wszystkich uczestników jako bardzo wartošcíowe, stojace na

wysokim poziomie merytorycznym, a zarazem przeprowadzone w wyjatkowo ciekawy sposób.
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Laureát "ZLOTY lNSTALATOR"

"SPAW Roman Szefer iS-ka" Spótka Komandytowa
61-860 Poznaň ul. Za Grob11l6/2

NTP 7780000076 Regon 6305 J 5073 KRS 0000084897

~

SPA~
Ro���� " Sz.t.r I.~

tel. 6185307 II fax. 618530715 Roman.Szefer@spaw.pl \\oww.spaw.pl

Serwis kotlów olejowych, gazowych i automatyki: zgloszenia awarii: e-mail: serwis@spaw.pl

Poznan: 2013/07/27

Rekomendacja

W 2012 roku, uczestniczvlem w pleclodnlowyrn cyklu szkolen z zakresu Controllingu
finansowego i analizy finansowej prowadzonym przez trenera dr. Grzegorza
Micha Iskiego.

Szkolenie byto trešclwe, poznalern zagadnienia dia mnie ciekawie a nie rntalern z nimi
stvcznošd wczešníej.
Prowadze firme 28 lat i dzisiaj wídze ie mam duže braki które szkolenie pornoqlo mi
zauwaiyé.
Czuje potrzebe dalszej nauki.
Praktyczne szkolenie realizowane przez dr. Grzegorza Michalskiego byto pierwszym
krokiem do transferu wiedzy naukowej i najnowszych naukowych oslaqnteč z dziedziny
finansów, zarzadzanía i ekonomii do praktyki gospodarczej.
Czekam na lnŕormacje o kolejnych szkoleniach realizowanych przez pana Grzegorza.

Rekornenduje Pana Grzegorza Michalskiego.
Prowadzi szkolenia dynamicznie i jednoczešníe zmusza do uczestnictwa.

Z powaianiem,

mailto:Roman.Szefer@spaw.pl
mailto:serwis@spaw.pl


S11UIMf1C N\erUchOl'l'lOtcls.e.
Jerzy MadeJewsld. PIoIT 8tJ"QZYItSICt
ul. Jeleni0g6rska 16, 60-179 poznan
NIP n9-24C>-78-08 Regon 302203703
tel. 605-526-918, 680-401-702 Poznaň 25 stycznia 2013 r.

Refereneje

W listopadzie 2012 r. uczestniczylem w projekcie doradczo-szkoleniowym skladajacym sie ze
szkoleň i doradztwa, prowadzonym przez eksperta i trenera dr. Grzegorza Michalskiego.
Jestem bardzo zadowolony z tyeb szkoleó i doradztwa. Projekt doradczo-szkoleniowy z
zakresu analizy finansowej i controllingu finansowego skladal sie z zajec wykladowo-
warsztatowych oraz zaječ doradczych (tzw. coaching). Razem projekt trwal 5 dni (40h)
dydaktyczno-doradczych. Pod czas realizacji projektu dr Grzegorz Michalski zaprezentowal
praktyczna wiedze wspomagajaca decyzje w zakresie controllingu, ekonomiki i zarzadzania
finansami przedsiebiorstwa i wspierajaca ocene sytuacji finansowej wspólpracujacych
podmiotów. Przedstawione w czasie projektu propozycje zastosowania prezentowanych
zagadnien w praktyce, ilustrowane byly studiami przypadków. Merytorycznie projekt
obejmowal zagadnienia takie jak: finansowy cel dzialania przedsiebiorstwa, pomiar wartošci
przedsiebiorstwa, przeplywy pieniezne, ocena wiarygodnošci na podstawie analizy
wskažnikowej sprawozdan finansowych, prognozowanie kryzysów w ocenianym
przedsiebiorstwie i ocena ich ístotnošci, sygnaly ostrzegawcze, analiza dyskryminacyjna,
zakres przygotowania biznesowych planów, studiów wykonalnošci, zakres przygotowania i
analizy ryzyka w czasie realizacji zalozonych w studium wykonalnošci przedsiewzieé,
elementy rachunkowosci finansowej, elementy matematyki finansowej, szacowanie wolnych
przeplywów pienieznych generowanych przez firmy, metody i kryteria oceny projektów
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztów kapitálu finansujacego inwestycje
krótkoterminowe zarzadzanie kapitalem i zarzadzanie plynnošcia finansowa, przeglad
elementów zarzadzania zapasami, šrodkami pienieznymi i naleznošciami , elementy
planowania finansowego, metoda procentu od sprzedazy.

Podkrešlié pragne znaczna wartošé przekazanej mi wiedzy praktycznej, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na bardzo duze doswiadczenie, profesjonalnie przygotowane materiály
dydaktyczne, kreatywnošé i zdolnošci interpersonaIne prowadzacego, co sprawialo korzystna
dIa przyswajania sobie nowej wiedzy atmosfére w trakcie szkolenia oparta na wzajemnej
wspólpracy i zrozumieniu. Warto wspomnieé, ze oprócz praktycznych walorów, projekt
doradczo-szkoleniowy realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego byt sposobnošcia do
popuIaryzacji i majacego znaczenie transferu do praktyki gospodarczej wiedzy naukowej i
najnowszych naukowych osiagnieé z dziedziny finansów przedsiebiorstwa, zarzadzania
ryzykiem i ekonomiki finansowej.

Rekomenduje Pana dr. Grzegorza Michalskiego jako osoby godna polecenia, umiejaca w
sposób przyjemny przekazaé posiadane zasoby wiedzy i dajaca pewnošé rzetelnej realizacji
šwiadczonych przez niego uslug doradczo-eksperckich.

S11UIMfI( Nieruchomoici s.e,
Jerzy MadeJewsld. PIotr Stratyr\skt
ul. Jeleniog6rska 16, 60-179 Poznan
NIP nS-24C>-78..()6 Rap 302203703
tel. 605-526-918, 660-401-702



Rzeszów, dnia 06-03-2013 r.

Referencje

Pragne poswiadczyé, ze Pan Grzegorz Michalski wspólpracowal z moja firma
Techmet z Rzeszowa zajmujaca sie handlem wyrobami ze stali nierdzewncj i usluga ciecia
blach w kregu.

W dniach 4-5 paždzicrnika 20 10 roku uczestniczylem w dwudniowych zajeciach
szkoleniowo-warsztatowych z zakresu zarzadzania plynnošcia finansowa (w sumie 2 dni
szkoleniowe) prowadzonych przez trenera dr. Grzegorza Michalskiego,

Mcrytoryczne trešci programowe wydarzenia obejmowaly miedzy innymi takie
zagadnienia jak: cel i potrzeba zarzadzania plynnoscia finansowa, relacje miedzy
rentownošcia a poziornem plynnošci finansowej, pomiar poziomu plynnošci finansowej,
zapotrzebowanie na NWC w przedsiebiorstwie, okrešlanie strategií zarzadzania NWC,
zarzadzanie zapasami w przedsiebiorstwie, zarzadzanic naleznošciami, strategie
przedsiebiorstwa wobcc odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego, zarzadzanie
šrodkami pienieznymi. krótkotenninowe žródla finansowania przedsiebiorstwa. wartošé
plynnošci finansowej,

Szkolenic zostalo przcprowadzonc bardzo profesjonalnic i w sprzyjajacej atmosferze.

Prague zauwazyé, L.e poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr. Grzegorza Michalskiego byl okazja do znacznego transferu wiedzy
naukowej i najnowszych naukowych osiqgniec 7 dzicdziny finansów .• zarzadzania i ekonornii
do praktyki go podarczej.

Rekomenduje Pana Grzcgorza Michalskiego jako osobe kompetentna, solídna
i rzetelna šwiadczaca uslugi szkoleniowo-doradcze z zakresu finansów na najwyzszym
poziomie.

Z powazaniern
",ndrzej. Chmieliňski (

(

( ~ (./ <"'.?"L
/

Rzesz6w, ul Debicka 1
leI. 017 85 43 600, 017 85 43 634
fax 017 86 40 650 e-mail bluro@techmet eu

Flha Krak6w, ul.l6/klewsklego 12
tel 012294 92 36, 012 294 92 33
fax 012 294 92 34 e-mail krakow@techmet.eu

mailto:krakow@techmet.eu


Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrodawiu

AKADEMIA ~l<ONOMICZNA
Im. O. Langego we Wrooiawiu

Wydziaf Za~dzania i InfOlmatyki
STUDlUM PODYPLOMOWE Wrodaw, 2013-10-15

CERTIFICA TE

We hereby confirm that Grzegorz Marek Michalski PhD, as an Assistant Professor (adiunkt) in Wroclaw
University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrodawiu) during over five years (2005- 2009)
have taught lectures in Polish language in postgraduate studies we were the supervisors. We are
satisfied with his work. Mr. Michalski is a competent lecturer and can create a friendly atmosphere.

r

KIEROWNIK
STUDIUM PODYPLOMOWEGO

DI' TomIIs;, SlolÍSki

ul. Komandorska 118/120,53-345 Wroclaw
tel. 71368 01 OO• fax 713672778
e-mail:
www.ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.pl


Poznan. 23 stycznia 2013 r.

REFERENCIE

W paždzierniku 2012 roku gl6wna ksiegowa WieIkopolskiego Instytutu [akošci Sp z 0.0.

uczestniczyla w szkoleniu prowadzonym przez trenera dr Grzegorza Michalskiego.

Program szkolenia dotyczyl wiedzy oraz umiejetnošci, z zakresu analizy finansowej
i controllingu finansowego z eIementami rachunkowošci finansowej i obejmowal zajecia
trwajace 5 dni (40 godzin) szkoleniowych.

Nasz pracownik wysoko ocenil wiedze zawodowa i umiejetnošci trenera.
Zajecia byly prowadzone bardzo profesjonalnie i w serdecznej atrnosferze. Forma
przekazu trešci merytorycznych jak najbardziej czyteIna dla sluchaczy, a umiejetne
aktywizowanie uczestnik6w do realizacji zadan, pozwalalo ugruntowaé poznanq wiedze.

Pragniemy podkrešlic, ze poza praktycznymi walorami, projekt doradczo-szkoleniowy
realizowany przez dr Grzegorza Michalskiego byl okazja do znacznego transferu wiedzy
naukO"wej i najno-wszych nauko-wych osi'lgni~é z dziedziny finans6-w, zarzqďzarua
i ekonomii do praktyki gospodarczej.

Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzeteInego i došwiadczonego trenera,
kt6ry fachowo realizuje szkolenia i dba o spelnienie oczekiwaň uczestnik6w .

.. -.
OL'.*M., ,-

Wielkopolskl Instytut Jakosci Sp. z 0.0.
61·626 Po;!;nan. ul. Szelqgowska 49

teL (0-61) 855-39-90. fax. (0-61) 855-39-92
biuro@instytut poznan ol : www instvtut.poznan.pl

KRS 0000 126726 - Sqd Rejonowy w Poznaniu. NIP·778·1 0·66·806 ; Regon 630355480
Kapltal zakladowy. 50000z1

• IKRAJOWY
• • SYSTEM
k!iU USlUG



u , Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrodawiu

Sekcja Badarí Naukowych
i Ekspertyz Gospodarczych

WrocJaw, 17.02.2012 r.

Oswiadczenie

Oswiadczarn, ze dr Grzegorz Michalski byt kierownikiem
nastepujacych projektów badawczych:

l. w ramach Badarí wlasnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu:

1. Zarzadzanie plynnošcia finansowq w matym
przedsiebiorstwie - 2005 r.;

šrednim

2. Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji
wartosci przedsiebicrstwa - 2008 r.;

3. Planowanie i ocena efektywnošcí inwestycji - wybrane zagadnienia -
2009-2011 r.

II. w ramach grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

1. Nnr 0211 /B/A03/201 0/39/MNiSzW Zarzadzanie ptynnošcia
finansowa w instytucjach non-profit - 2010-2012 r.;

2. Nr 2011/01 B/HS4/04744/NCN - Efektywnošó inwestycji w plynnosó
finansowa przedsiebiorstwa ..

ul. Komandorska 118/120,53-345 Wroclaw
tel. 71368 01 OO• fax 713672778
e-mail:
www.uc.wroc.pl

http://www.uc.wroc.pl


Wroctaw University
of Economics

Helena Dudycz PhD
Institute of Business Infonnatics
Wroclaw University of Economics
Komandorska Str. 118/120, PL 53-345 Wroclaw, Poland
e-mail: helena.dudycz@ue.wroc.pl
phone: +48 507 140482

Wroclaw 26th March 2012

Reference

Mrs Grzegorz Michalski, PhD, prepared the expert appraisement as the part of my

research realized with grant l received from Polish Ministry of Science and Higher Education.

The Expert appraisement were made for the ontology created by myself on the following

subjects: "The Return on Investment Indicator" and "The Early Waming System for

Production Enterprises". l deeply recommend Mrs Michalski as a conscientious and

thoughtful specialist.

mailto:helena.dudycz@ue.wroc.pl
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UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOI:.ECZNY

., ... .•.... .
* • *

Projekt Wyi.szej Szkoly Zarzadzania í Admínistracji w Opolu
"Wykorzystaj potencjal uczelni - zalói firme"

nr POKL.08.02.01-16-006/08

Projekt reallzowany w ramach Priorytetu VIII Reqronalne Kadry Gospodarkl, Dnatante 8.2 Transfer wiedzy, Poddzialarue 8 2 1
Wsparcle dia wspólpracy sfery naukl I przedsietnorstw. wspónmansowany ze srocków Europe,sklego Funduszu Spolecznego

w ramach Programu Ooeracyjneqo Kapital Ludzki i budzetu panstwa

Opole, 13 listopada 2012 r.

OCBR.POKL.I.j37/2012

Zašwiadcza sie, ze Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocfawiu w dniu 28 stycznia 20 10 bv! prelegentem na konferencji pt." Rola

przeosiebiorczosci akademickiej w rozwoju regionu lf, w trakcie której przedstawit

prezentacje zreferowat zagadnienie na temat .Anallza finansowa

najtrudniejszy element w biznesplanie" w ramach projektu Wyzszej Szkolv

Zarzqdzania i Administracji w Opolu IIWykorzystaj potencjal uczelni- zatóz firme"

nr POKL.08.02.01-16-006/08. Projekt realizowany byt w ramach Priorytetu VIII

Regionaine Kadry Gospodarki, Dzialanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddzlalanie 8.2.1 i

wspóffinansowany ze šrodków Europejskiego Funduszu Spofecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki i budietu parístwa.

Biuro Projektu
Opolskie Centrum Badari Regionalnych przy Wyi.szej Szkole Zarzqdzanie i Administracji w Opolu

ul. o. J. Czaplaka 18,45-055 Opole
mail: ocbr@poczta.wszlaopole.pl. tel. (077) 456-64-59 wew. 23

www.spinoffout.wszia.opole.pl

mailto:ocbr@poczta.wszlaopole.pl.
http://www.spinoffout.wszia.opole.pl
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Projekt Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Administracji w Opolu
"Wykorzystaj potencjal uczelni - za/čt firme"

nr POKL.08.02.01-16-006/08

Projekt realizowany w rarnach Priorytetu VIII Regionaine Kadry Gcspodarki. DZlalanie 6.2 Transfer wledzy. Poddzlalame 8.2 1
Wsparcie dia wspolpracy stery nauki I przeosreoíorstw, wsp6lfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego

W ramach Programu Operacyjneqo Kapttal Ludzkl I budzetu panstwa

Opole, 13 listopada 2012 r.

OCBR.POKL.i.) 37/2012

Zaswiadcza sie. ie Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrodawiu w dniach 05 maja 2009r., 06 maja 2009r., 07 maja 2009r., 06

sierpnia 2009r. i 26 síerpnla 2009r. prowadzil konsultacje w nastepujacvch

tematach: "Szacowanie przeptywów plenieznvch", .Pojernnosč zadluieniowa i

koszty kapitalów finansujqcych biznes", "Ocena i analiza efektvwnoscí i ryzyka

przedsiewziec inwestycyjnych", Zarzqdzanie plvnnoscia finansowq krótko

dfugookresowa w firmie" dia beneficjentów projektu Wyiszej szkoív Zarzqdzania i

Administracji w Opolu "Wykorzysta] potencjai uczelni- zalóz firme" nr

POKL.08.02.01-16-006/08. Projekt realizowany byl w ramach Priorytetu VIn

Regionaine Kadry Gospodarki, Dziatanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddzialanie 8.2.1 i

wspólfinansowany ze šrodków Europejskiego Funduszu Spoleczneqo w

ramach Programu Operacyjnego Kapitaf Ludzki i budietu paristwa.

Biuro Projektu
Opolskte Centrum Badan Reglonalnych przy Wyi.szej Szkole Zarzaczame I Adrrunistracjl w Opolu

ul. o. J. Czaplaka 1B. 45-055 Opole
mail: ocbr@pocztawszla opole pl tel (077) 456-64-59 wew. 23

INWW spinoffout wszia opole pl



UNIA EUROPEJSKA
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Projekt Wyfszej Szkoly Zarzadzania i Administracji w Opolu
"Wykorzystaj potencjal uczelni - zalóz firme"

nr POKL.08.02.01-16-006/08

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionaine Kadry Gospodarkr. Ozratame8 2 Transfer wledzy, Poddzlalanie 8.2.1
Wsparcle dia wsp6lpracy sfery nauki I przedsiebiorstw wsp6lfinansowany ze érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach Programu Operacyjneqo Kapltal Ludzkl I budzetu parístwa

Opole, 7 wrzesnia 2009r.

Stosownie do § 7 pkt. 3 Regulaminu Konkursu projektu "Wykorzystaj

potencjal uczelni- zalóz firme", realizowanego przez Wyiszq Szkole Zarzadzenia

Administracji w Opolu

powotuje Pana dr Grzegorza Michalskiego

na Cztonka Jury Konkursu biznesplanów Beneficjentów Ostatecznych projektu.

Powotanie zobowiazuje do uczestnictwa w posiedzeniach Jury Konkursu w dniach

••••••••••••••••••••• oo ••• oo •••••••••••••••••••••• oo ••••• w celu oceny biznesplanów wedluq Karty

Oceny. Posiedzenia Jury konkursu odbywaé si~ beda w siedzibie Wyiszej Szkolv

Zarzadzania i Administracji w Opolu przy ul. Niedziatkowskiego 18, sala 105.

Wyraiam zqode .
(data) (podpis)

Biuro Projektu
Opolskie Centrum Badan Reglonalnych przy Wyzszej Szkole Zarzadzanre I Adrrunistracji w Opolu

ul oJ. Czaplaka 1B, 45-055 Opole
mail: ocbr@pocztawszlaopole.pl. tel (077) 456-64-59 wew. 23

www.spínoffout.wszta.opole.pl

mailto:ocbr@pocztawszlaopole.pl.
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Projekt Wyiszej Sz koly Zarzqdzania i Administracji w operu
"Wykorzystaj potencjal uczelni - zaló:i: firme"

nr POKLOB.02.01-16-006/0B

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionaine Kadry Goscodark! Dzratarue 8.2 Transfer wledzy, Poddzialarue 8 2 1
Wsparcle dia wsp61pracy stery nauki I przecsrebrorstw wspolf nansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach Programu OperaCYJnegl Kapltal Ludzki i buczetu panstwa

Opole, 13 listopada 2012 r.

OCBR.POKL.I.j37j2012

Zaswiadcza sie, ie Pan dr Grzegorz Michalski z Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrodawiu w dniach od 15 wrzesnia 2009r. do 17 wrzesnla 2009r. uczestniczyl

w pracach Jury Konkursu Biznesplanów w ramach projektu Wyiszej Szkoty

Zarzadzania i Administracji w Opolu "Wykorzystaj potencjal uczelni- zatóž firme"

nr POKL.08.02.01-16-006j08. Projekt realizowany byt w ramach Priorytetu VIn

Regionaine Kadry Gospodarki, Dzíalanle 8.2 Transfer wiedzy, Poddzialanie 8.2.1 i

wspó!ŕinansowany ze šrodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki i budzetu parístwa.

Biuro Projektu
Opolskre Centrum Badari Reglonalnych przy Wyž-szej Szkole Zarzadzanie i Administracji w Opciu

ul. o, J. Czaplaka 1B. 45-055 Opole
mail: ocbr@poczta,wszia opole pl tel. (077) 456-64-59 wew. 23

\/'IWV'I spmoffout.wszta.opole pl



THE SLOVAK SOCIETY FOR OPERA1IONS RESEARCH

DEPARTMENT OF OPERATIONS RESEARCH AKO ECOKOMETRICS

UJ\ IVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLA VA

Certifícate Ofyresentatíon

presented to

Grzegorz Michalski
for invited contribution in Plenary session

EFFECTIVE WORKING CAPITAL INVESTMENT - GERMAN FIRMS CASE

at the 17th International Scientific Conference

"Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVII)"

28th May 2014 Virt, Slovakia

,/ --l

,L
due. \lgr .. Juraj Pekár, PhD.

ľr,"llktl\ ol the :--1,)\ rk 'WC\l:I\ ll'l ( )I'~ra\ll)ll, Rc-c.rrcl:



Wroclaw University of Economics

-: - CERTIFICATE

This is to certify that

dr Grzegorz Michalski

-
"--=-

has presented the paper

Value-Based Working CaPital Management

at the

XVth Scientific Conference

Financial Management - Theory and Practice 2014

19-21 May, 2014, Wroclaw

-:~= Head of Department of Corporate Finance
And Value Base Management

vť0 "r-

rof. dr hab. ~m Kopiňski

- :1

"::--

Head of Department Public and I
International Finance

1 L., ~. . ~ ~C~ ,
dr hab. Tomasz Sloňski
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~ FACU\.TYorC~C1I

VŠB - Technical University of Ostrava

FacuIty of Economics

Department of European Integration

~of~1&
2nd International Conference on European Integration ICEI 2014

Section 1. B - Ten years of membership in the EU - experience and perspectives

''tZ9OU t:/flJUJMl

Entrepreneurial Financial Liquidity Management Experiences and Perspectives in EU and Outside EU:

German, Austrian and French Data Illustration

16th May 2014, Ostrava, Czech Republic



mc•
The 3,d Conference of Informatics and Management Sciences

.""."""r :> "(~)'Of~
FACULTYOF MANAGEMENT SCIENCE

AND INFORMATICS

This is to certify that

Grzegorz Michalski

has participated as a member of Scientific and Reviewer Committee
in the 3rd International Virtual Conference ICTIC 2014

he Id at www.ictic.sk during 24th
- za" March 2014.ITAlL ltd.

the sdence.com
www.The·Science.com

In the name of the Organizing committee

Dean of Faculty of
Management Scie~ce and !fť"f5ŕ,Tlatics

University of Zilina, Slovakia

http://www.ictic.sk


eFaculty
of Business
and Economics

Mendel
University tt
in Brno

Brno, March 6, 2014

This is to certify that

Grzegorz Michalski

attended and presented the paper at the International conference
"ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2014",

Mendel University Brno, Czech Republic he Id in March 6-7,2014.

assoc. prof. Petr Rozmahel, Ph. D.
Head of Research Center

Faculty of Business and Economics
Mendel University in Brno



Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10,97401 Banská Bystrica

Medzinárodný vedecký workshop

"Sociálna ekonomika a vzdelávanie II

Podujatie realizované v rámci projektu KEGA č. 037UMB-4/2013 Inovatívny študijný program

Sociálna ekonomika a podnikanie

21. november 2013

na Ekonomickej fakulte UMB

Potvrdzujeme, že
,-l v G Q l ~ C. O /2 2 Mie I--Í A LS IC I............•......••........••.•.••....••••••••••..•••.•••••••....•

sa zúčastnil(a) vedeckého workshopu s medzinárodnou účasťou a vystúpil(a) s vyžiadaným
príspevkom:

AJON Pe.o F IT F (NA Ne/AL MAN AG E (VI é /\IT - F INANCII-lL...................................................................................................
MA ľ\J A C..•E Mt tJ T / tV NON Pt:OFf Toť C, A N, Z ATl o 1\/S....................................................................................................

") , "

L' v" .
I ~11.A.----.

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.

.!
~ .. ",..

Ing. Vladimír ~ý, PhD.

odborná garantka konferencie -14- dekan fakulty



TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE Nemcovej 32
040 01 Košice

II': 0[)')/t:i023276 fax' 0'55/63:1 0983
('·n1811 rlt..:ka'lat.ckfr51ukc sk

1111.): / /wwwokf tuke sk

Faculty of Economics
';-:::.: deans office

October ll, 2013 in Košice

Certificate

We hereby confirrn that Mgr. Grzegorz Michalski, PhD presented his scientific paper on "Financial

Crisis Influence on Risk Sensitivity and Answer of Businesses by Increasing Liquid Assets Levels:

Slovak and Polish Manufacturing Firrns Data" financed by National Science Centre granted according

decision No. DEC-20 11 lO 1IB/HS4/04 744 at the international scientific conference « Current Problems

of Slovak Practice» organised in October 10-1 L 2013 in Herľany by the Technical University of

Kosice, Faculty of Economics.

We believe that his participation at the scientific conference enables us to enlarge cooperation between

our institutions.

Sincerely yours,

.1.

-- ;..

[12JL~
prof. RNDr. Vincent Šoltés. CSc.

dean of the faculty



10th International Scientific Conference
EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS

CERTIFICATE OF PARTlelPATION

This is to certify that

Grzegorz Micha/ski

presented a paper entitled

Financial consequences linked with investments in
current assets: Polish firms case

at the 10th International Scientific Conference European Financial Systems
he Id in Telč, Czech Republic, 1oth·11 th -'une 2013

!'

~)J'
Petr Valouch

Chair, Program Committee



B --_LEY
U N I VER S I TY

2013 International Mathematicai
Finance Conference

March 22-24, 2013

CERTIFICATE OF APPRECIATION TO

(jrzegorz MícfiaCskí

In recognition of outstanding service as a presenter during the
International Mathematicai Finance Conference in Coral Gables, Florida

1 tk- -- -
Dr. Philip A. Horvath, Conference Organizer
Chair, Department of Quantitative Finance

Robert T. Stevenson Jr.IPNC Professor of Finance
Bradley University



Australian Se hool of Business
Institute of Global Finance
The 25th AustraLasian Finance and Banking ConferenceUNSW

'" , , I ~ " ,

: < Never Stand Still Australian School of Business Banking and Finance

The Institute of Global Finance certifies that

Grzegorz Michalski

attended the 25th Australasian Finance and Banktng Conference in
Sydney from 16 to 18 December 2012 in order to present a paper
trtled

After-Crisis Relation between General Economic Condition
and Liquidity Management: Financial Liquidity Investment
Efficiency Model (FLlEM) Use to Diagnose Polish Economics
Standing

Grzegorz discussed the paper. "The Fukushima Nuclear Accident,
Damage Cornpensauon Resolution and Energy Stock Returns" by
Tosmc Serita. Aoyama Gakuin University and Peng Xu, Hosei
University

Grzegorz Michalski also chaired the session: Corporate Finance 5
on Monday 17th December 2012

This certificate was issued by the Institute of Global Finance,
Australian School of Business
The University of New South Wales

Professor Fariborz Moshirian
Conference Convenor
The 25th Australasian Finance and Banking Conference 2012



AARNOVA
550 \\. est "01111 Street

Suite 301
índianapolis, IN 46202

317-684-2120
13\: 317-684-212R

Website: \\ \\ \\ .arnova.org

November 17.2012

Dr. Grvcgorz Michalsk i
Assixturu Profcssor
Wrocluw l 'nivcrsity or I.conornics
Wroclaw. Poland

[kul' Dr. Michalski.

I his letter sen cs as \ crification oť auendance to the 2012 Association for Research on Nonprofit
Organizations and Voluntary Action (AR'\OVA) Conference. The conference was hcld on
'xovcmbcr 15- 17.2012 in lndianapolis, Indiana at the Hyatt Regency hotel.

'l he conference brings together approximately 650 scholars and practitioners from around the
world to discuss the [atest research on nonprofit organizations and volunteer issues. You
presented on Thursday _November 15. 2012, Your paper titled Xonprofi; Solvency vlcasures
Polish Evidence was in the Session titkd Nonprofit Management in Cornparativc and
International Contcvts.

AR:\OVA and its community thank you for prescnting and attending our 41 q Annual
Conference.

'-1rV "- k (IvVL~)~
l hornas Jeavons
lxecutiv e Director
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Comell [,,:OI\1:Nlt\
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Michael J Hoakm
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Charles 1\ l Goodhan
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t.dward J h.anc
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l.a\HCnCC f{ klem
D~J\rd T (;Hh~m
Klc;;h,ud ti Llp-..e~
Burton (J ~dlklcl
\110" 1\ '"feJt/er

Jal1l~ ,\ f\.1lrrlcc~

Robcn \ Mundcll
\f,"fred.l \1 Neumann
"Ir Atan l Peacock
RJlph "" Pt""I,
ldmund S Phclps
Raghuram <, Raian
Han ••-W\:Il\eT Srnu
John Il h)lor
kan ..-Claude rnehe

Jean-Claude Irrcbet
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International Atlantic
Economic Society

:-'uÍle 6~. Internatiobal l o""r, I'~",htr,"" ( t"ltr
229 P•• chtt ••• "treel. , .•.

Atlant a, G \ JOJIU
Phone: (.w~) %~1~~5 Fa.: (404) %~l~~

tmuil: illC~1I1RC',ortl '\o-fbltitc:: ~~",.iaf'",or"J

To Whom It May Concern:

This is to acknowledge that Grzegorz Michalski participated in the 74th
International Atlantic Economic Conference in Montréal, 4 - 7 October 2012
in the following positiorus):

• Presenter: "Effcctive liquid asset s management in relation to risk
sensitivity"

•
rr you have an} questions. feel free to contact the (ARS offices by phone at
(404) 965-1555. by fax at (404) 965-1556, or by e-mail at iaes0.iaes.org.

Sincerely,

John M. Virgo. Ph.D.
Professor and
Program Chairman
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Intemational Conference
NA TIONAl AND REGIONAL ECONOMICS IX

26th - 27th September 2012, Herrany, Slovak Republic

Košice, 05t1'>October 2012

Certificate of Presentation at the Conference

We hereby conňrm that Mr Grzegorz Michalski from Wroclaw University of Economics

has partíopated In the International SCientifiC Conference NATIONAL ANO REGIONAL

ECONOMIC S IX held from September 26'" to September 27 lh 2012 in Herrany Slovak

Republic

Author has presented and defended folloWIng contnbunon

EMPIRICAL RELA TlON B'ETWEEN LlQUIDITY MEASURES AND EFFICIENCY IN

POL/SH NONPROFIT ORGAN/ZA TIONS

prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.

Head of the Programme Committee

Technical University of Košice Faculty of Economlcs

Slovak Republic



CERTIFICATE OF ATTENDANCE

This Certi ficate is awarded to

Grzegorz Michalski

For attcndance at

The International Conference "Trcnds in Econo mics and Management for the 21st Century"

held in Brno, University of Technology, Faeulty of Business and Management, Czech
Republic, on 20 and 22 September 2012 with the article "Mining Industry Enterprises Risk
Scnsit iv ity and f-Inancial Liquidity Decisions: The Case of KGHM Polska Miedž S.A..

I

doc. lng':-]omáš MeluLSr,,PhD.
. ~

Head of the Organizational Board



1st International Scientific Conference

Economics and Business Management in the 21st Century

eJ TI~I(AT ()FPAPER
PRESE. .TATIOl ~

Date of the Conference:

iz" - 13th September 2012

Place of the Conference:

Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 18, Ostrava, Czech Republic

Dr. GRZEGORZ MICHALSKI
Paper Title

Competitive Inventory Management and Cost of
Capital Rate (Polish Firms Case)

1 con firm that person named above presented hi paper on l ,. International Scientific
Conference Economics and Busine ." \1anagement in the 21~'Century.

Ostrava
September 12,20]2

!..{ l

lf
prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc.
Guarantor of the Conference



Tal Chee Avenue. Kowloon.
Hong Kong

ill'jlj!*
College of Business
*~;~H~.~~*
Department of
Econormcs and F,nance

August 17, 2012

Certificate of attendance and presentation

This serves as a certificate of attendance and presentation for Grzegorz MICHALSKI,

Wroclaw University of Economics, who attended The Emerging Markets Risk Management

Conference 2012 ot City University of Hong Kong on August 16-17, 2012 and presented his

paper, titled "Value Maximizing Corporate Current Assets and Cash Management in relation

to Risk Sensitivity: Polish Firms Case", during the conference.

The Emerging Markets Risk Management Conference 2012 is organized by the Department

of Economics and Finance, City University of Hong Kong.

Secretariat for the Emerging Markets Risk Management Conference 2012

1iI~ Tel. (852) 3442 2439 111111 Fax (852) 3442 0195



9th International Scientific Conference

EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS

CERTIFICATE OF PARTICIPATION

This Is to certify that

Grzegorz Micha/ski

presented paper entitled

Efficiency of accounts receivable management
in Polish institutions

at the 9th International Scientific Conference European Financial Systems
held in Brno, Czech Republic, 21st·22Ad June 2012

11:/7;J.~~r.
Petr Valouch

Chair, Program Committee



4ln International Conference

Economic Challenges in Enlarged Europe

Grzegorz Michalski
Wroclaw University of Economics

17 June 2012

Letlerof Atlendance

With this letter we confirm that Grzegorz Michalski has participated in the 4tn international
conference "Economic Challenges in Enlarged Europe", 17-19 June 2012, Tallinn, Eslonia, lo
present the paper "Financial Liquidity Management in Relation to Risk Sensitivity: Polish Firms
Case".

We confirm the receipt of payment for the conference participation fee of 270 EUR.

On behalf of the Conference Committee,
Yours sincerely,

,/ .;/~:'2"t. U".;t.
Marianne Kallaste
Conference Secretary

Website: http://tseba.ttu.ee/ECEE
E-mail: ecee@tseba.ttu.ee
Telephone: +372 6 203962

http://tseba.ttu.ee/ECEE
mailto:ecee@tseba.ttu.ee
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Certifícate Of Jlttenáance

It is to certify that

Grzegorz Michalski

attended the 16th International Scientific Conference

"Quantitative Methods in Economícs (Multiple Crireria Decision Making XVI)"

30th May - l st June 2012, Bratislava. Slovakia

~(~''1n:J
prof. Ing./.latir:l Iv. ~! o' (~l'
j l. t~ ""( ol th •..•...•10 j f c ".

,.
dne. \h;r. 1111":1) Pe ka r, I'hl>

"l \ r ~



11111
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11111
TUT

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Tallinn School of Economics and Business Administration

CER.TIFICATE

This is to certify that

Grzegorz Michalski

have presented the paper

ACCOUNTS RECEIV ABLE LEVELS AS PART
LIQUIDITY MANAGEMENT STRATEGY

IN POLISH NON PROFIT ORGANIZATIONS

at the
International Scientific Conference

ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2012

Prof. dr. Ollas Ehrlich
Vice-Chair of Program

Committee

.• JV/CEM
~ --- ~---~"''''''''''-'-.''

29-30 March, 2012
Talinn, Estonia
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~ertífícate of t)artícípatíon
is awarded to

Grzeqorz :MíclíaCskí

In recognition of valuable contributions to the 2012 Winter Global Conference on Business and
Finance

Jf1JJ4-
Merced~s jalbe?t, Managing Editor January 3-6, 2012
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,,{ stítute tor 1Jjusíness auh §íuauce l{~pn ~~~
(!global <!Conferenceon Tiu5íne55 anb Jr ínanre

~ essíon C!CbaírC!Certífícate
is awarded to

Grzeqorz .Jvlícfiafskí

In recognitíon of valuable contributions as Session Chair at the 2012 Winter Global Conference on
Business and Finance

~
Mercedes Jalbert, Managing Editor January 3-6, 2012



stttute tor 1SU5íne55 anb $íltaltte 11\
~~t~n e$ea~b
~lob(ll {[onfcrCl1CC on fju5ínc55 anb jfíl1(l11Ce

QCertífícate of ~re5entatíon
is awarded to

(jrzegorz Míc/ia{skí
At the 20]2 Winter Global Conference on Business and Finance for presenting the paper:

Optimizauon (?{úquufíty Styalegy: Polish. Nonproft! Orga111zatlO115 Case

-tfi/#
Mercedes Jalbert, Managmg Editor January 36, 2012



GBDI International Conference, Hilo, Hawaii, USA

Presented to

GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT INSTITUTE
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December 1, 2011

Deal' Sir/Madam,

This IS to certify that Dr. Grzegorz Michalski (Wroclaw University of Econornics) has

attended the Mi\CAO I1\TERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND

FINANCE organized by Macao Accounting and Finance Association (MAFA) during

November 21 - 24, 20 II in Macao Polytechnic Institute. Macao, China. He presented

his paper entitled "Liquid Assets Financing » Working Capital Financing: Nonprofit

Organizauons Case" at the conference, Dr. Grzegorz Michalski has also served as an

discussant to the paper: Management Control and Performance of International

Alliances (Hadrian Djajadikerta, Edith Cowan Umversiry and Terrí Trireksani,

Murdoch University),

We also certify that Dr Grzegorz Michalski has contributed to select the conference

best paper awards as a member of conference scientific cornrruttee and he was a chair

of the Session 7R, Accounting Information System, 14:30-16:00, November 23,

Wednesday, 111 Lccture Théatre 2, Wui Chi Building, I/F. Macao Polytechnic

Institute,

Dr. Grzegorz Michalski participatron is greatly appreciated and we seek to have

him in our other conferences in the future,

For further enquiries, please feel free to contact me at macaoafafWgmail.com

.; I

Sincerely Yours,

HUANG, Guihai (Samuel), Ph.D

Director-General, Macao ACCOUnlll1g and Finance Association

.'{"vw, macaoafa,QIg,

l118caoaťa(ftJ,gmaiJ.com

II \' I I l ~l lh I ~ f L· l



I'RE!oIIDE'T
Alberto Ale"n.
Harvard Umversuv

VIO PIU.SII>I. vr
Remhard Neck
Klagentun lJnt"er.,u)

EXEn nVE VICE PRESlOt""'1
lohn M Virgo
Southern llhnois Umversuv
al l-dwardsvdlc

Exr.nTI\ r.COIWI1IlTU.

Nrcholas Apergis
Umvcrsrry of Prraeus

Ludwig O Durnch
Czech Umversity of Life Sciences

Maureen O'Hara
Ccmell Unf\c,.,u)'

Waclawa Siarzynsk
l 'mversttv of l.odz and
Mana Cunc Sklodowska 1;OI\.'~n\

lJa"ld () V.mllo()~e
Havlor tmccr ••u)

OIS'II:"lGlISHF.U Á ,S()("I Á 1."
j-mnkhn AII_"
Joseph A A'Chht"lI11

Lc:-./ck Balccrowrcz
W,I""n J Baumol
Michael J Bos.",
James M Buchanan
John Campbell
Bemamin M. Friedman
Charlc~ A l- Goodbun
I.mgl GUI!.O

Dalc W JOTi!,Cn"'On

Ld" atd J Kanc
John \V kendnck
Lawrcnce R Ktcm
Di:!\ Id I Latbcon
Richard G llp~..c~
Burton G Mal~,el
Allan H Meltzer
James A Mirrlees
Robert A Mundcll
Manfred J M Neumann

Sir Alan T Peacock
Ralr,h W PIOlIl'
t-dmund S Phelp ..•
Railhuram (,. RaJ3n
~1i.1f1'.1-Wemcr Smn
John II l aylor
Je ••n-C'Ludc 1 ncbet
Gordon I ulloc],
Lcland B Yeager

International Atlantic
Economic Society

)'uit. 6~, ln'.rnationall own, Ptachtr~ Center
229 P•• chtr ee Street, '.E.

AtI.nta, CA 30303
Phenc: (404) 96~1~~S to., (404) 96S.1~~6

~,mttll: iOe1" ilť'.ur" \\'eb,ilť www.l.r't.or~

To Whom It May Concern:

This is to acknowledge that Grzegorz Michalski participated in the
72nd International Atlantic Economic Conference," Washington. D.C"
20 - 23 October 20 II in the followrng positionís):

• Discussant
• Presenter: "Non-profit organizations hquid assets strategies in

Poland"

lf you have any questions, feel free to contact the IAES offlces by
phone at (404) 965-15')5 b) fa, at (404) 965-1556, or by e-mail at
iacsíaJiacs.org,

Sinccrely,

John M, Virgo, Ph,O
Professor and Program Chairman

federal Reserve 1987-2006



Letter of Participation

Name: Grzegorz Michalski

This is to certify that GrzegorzMichalskl attended the Fail Conference orqanrzed by our
organization dUring 12-16 September 2011 In Atlantic City, NJ, USA. He presented his
paper entitled "Liqurd Assets Financing" at the conference. HIs partícípano« is greatly
appreciated and we seek to have him in our oth r conference, in the future.

Randall Valentinc, PhD
Editor. Academy of Business Journal
,nfo@academyo/husinessresearch.com

. .,- l.
• 1,1/ •.• 1" I ,1/II."il.{

Randall Valentine, PhD
Editor, Academy of Business Journal
mfo@academyofbusinessrl;lsearch com

mailto:,nfo@academyo/husinessresearch.com
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President of the Scientific Committee
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PROGRAM
REGIONAlNY
NARODOWA ~HATrr..A <;PóINQ<;(1

DOLNY
SU\SK

UNIA EUROPEJSKA
rl.;I<o:>[ .<:: rUNOUSl

~()lW0Ju H:(;IONA.M:W

Reqionalny Proqram Operacyjny dia Wojew6dztwa Dolnošlaskleqo na lata 2007-2013

TV IK T
Pan

Micha/ski Grzegorz
Ekspert /l stopniajEkspert I stopnia powolany w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów

ap/ikujqcych o dofinansowanie ze srodków
Regionalnego Programu Operacyjnego dIa Województwa Dolnoslqskiego na lata 2007 -2013

uczestniczyl w szkoleniu z zakresu

Interpretacji i analizy zapisów studium wykonalnosci

w kontekšcle analizy ekonomiczno-finansowej projektu z uwzgl-:dnieniem:

a) anallzy wskaíników flnansowych I ekonomicznych ianalizy ryzyka,
b) zagadnlenla lukl flnansowej,
c) anallzy sprawozdan flnansowych,
d) badanla kondycji flnansowej beneficjentów RPO WD

na podstawie dokumentacji przedstawionej we wniosku o dofinansowanie

i studium wykonalnošci

które odbvto sie w dniu 14 listopada 2011 r. we Wrodawiu

Szkolenie zostalo zorganizowane przez
Urzéld Marszatkowski Województwa Dolnošlasklego

"nf! P d ClCVszkolenie

ť.l. o g~~ jdo

\..
Szkolenle wspólfinansowane jest ze fr'odk6w Unli Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dia Województwa Dolno~l'Iskiego na lata 2007- 2013,
Projekt: "Obsruga procedurv naboru i ocenv wniosk6w O doflnansowanie w ramach RPO w 2011 t:"



CENTRUM
ROZWIAZAŇ
SYSTEMOWYCH

Certyfikat

ukoňczyl warsztaty

Myslenie Systemowe
Systemowe podejšcie do diagnozowania i rozwiqzywania

zlozonych problemów ekonomicznych, spolecznych oraz šrodowiskowych

zorganizowane w dniach 7-8 II 2011 we Wrodawiu

Dr inZyf>iotr Magnuszewski
Centrum Rozwiqzarí Systemowych



realizowanego w ramach projektu:
"Wiatrw zagle" - Warsztaty interpersonalne

dia osób poszukujqcych zmiany w iyciu zawodowym

Pan/i .__~~.~~_._. _

urodzony/a dnia __1~_~..L~~ _

ukolÍczyl/a kurs umiej,tno�ci interpersonalnych

zorganizowany przez
5towarzyszenie Epin Ekologia, Promocja, Informacja, Nauka

w okresie _._Jl:!~~_.&O. 06. ~ _

Celem kursu byto podwyiszanie kwalifikacji
w zakresie urnlejetnošcl interpersonalnych.

Zašwiadczenle wydano na podstawie § 6 rozporzadzenla Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupetniania przez osoby dorosle wiedzy ogólnej,

umiejetnošci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

POdPi1 kierownik,a szkolenia:
l' I
I~.,r'- "'t.--_._------~---------_._--_._-_._-_ ...__ .__ ._-_ ..._-_._---_.-
I

Podpis organizatora kursu:

~Wiatrwtagle
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOtECZNY

KAPITAt LUOZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO~CI



3.

6.~

7. ~~~~ ~

8. N~oX
9.

10.

ll.

12.

13.

14.

RAZEM

PREZESZARZADU.,.. .
I I f l (

Malgorzata Tvbulczyk

podpis organizatora szkolenia



KAPITAt LUDZKI
NAPODOWA STRATfGIA SPóJ~OSCl

UnlWérsyt~t Ekonomic2ny
Wf:: 'N:-.JCf3W'"

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKJ

FUNDUSZ SPOlECZNY I,

E

"Specjalistyczne szkolenie jezykowe -
jťzyk angielski"

Pan Grzegorz Michalski

ukonczyl w okresie 14.11.2008 - 15.05.2009 szkolenie pt:

realizowane w ramach projektu:

UNIW RSYTET EKONOMICZNY WE WROCtAWIU

MENEDiERSKICH DLA OPARTEJ NA WlEOZY GOSPODARKI

wspólfinansowanego przez Unie Europejska w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego

Szkolenie obejmowalo 60 godzin lekcyjnych

Wroclaw, dnia15. 05. 2009 Menedzer Projektu

Biuro Projektu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc!awiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wroclaw
Budynek L, pok. 17
tel. 71 3680875, tel. 71 3680869
e-mail:projektue@ue.wroc.pl
w..ľl~ql~~W~.!-u~~roc.pl
Nr Projektu: POKl.04.01.01-00-091/08

Nr D/119/2009

mailto:e-mail:projektue@ue.wroc.pl
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qe~loralne O
Centrr!'
WsplerarlJ
IrlCJJt~w PozarlJdowqcl

Regionalny Osrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spo~ecznego
Re~ionalne Centrum Wspierania tnicjat~w Pozarz4aow~ch

Zaswiadczenie
Pan

(jrzegorz !Michafsfj
Ukonczy~ dwudniowe szkolenie pt.

II Rachunkowosé i ksi~gowosé projektów finansowanych ze srodków
publicznych"

Szkolenie obejmcweto 14 godzin zcječ.
Zakres szkolenia:

• Polityka rcchunkowošci organizacji;
• Zobowiqzcnie z tytulu ncleznvch podatków;
• Przychody i koszty dzimalnosci organizacji;
• Kadra- dokumentowanie kosztów osobowych;
• Obowicuki wobec ZUS i US;

Morzena Mania- Wystemp h/,.,.. r),
J J L"L.t1 L .

Wrodaw, 26 - 27.06.2006 r.

Projekt" Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fvndusz Spoleczny" jest
finansowany z Programu PHARE 2003 .Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz érodkôw bud�etowych. Iedn ostkq kontroktujqcq
dia projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczošci:
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KADRY
POLSKlE

CERTYFlKAT

Pan~

Grzegorz Michalski
uczestniczyla w szkoleniu

Umiejetnoéci interpersonalne w kontaktach
z kontraheniami ipartnerami zagranicznymi

Upolt:,27.tI6.2006

'l

\ '. \Trcncr:

Pro: k' j ,lt.rokld, \~ )dc."l •.h Jl',-t doŕm.m-ow dm / budzc tu pJn~tw.,I'~<l/ f urope] ...kit:~d runduszu ~p<'lt'on('t;o
\ ";):-:, ch dn,ll.'T"I.\ 2 J /lI1t<.'l.;Tt\\\ ,mq~_) rr\)~r.,mu ( }f-"rd' \ jlh. -.", R<v \\<lJt! l~l~'I'nalnL·;.!.\)

KADRY IJOl~KIE Sp. z O.I). _, www.kadrv-polskie.pl

http://www.kadrv-polskie.pl
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; l. .r,ij~4 •.!'t"'~"t}.~.":'''''"~, •• .id~ :t;:~i .• !,u.:·. ,,_ Jt., Re2ionalne O
Centrum
Wspierania
Inicjat4w Pozarzadow4ch

Regionalny Ošrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spo~ecznego
Re~ionalneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarzadow~ch

Zešwicdczenie
Pan

qrzegorz :MichalSkj
Ukonczy~ dwudniowe szkolenie pt.

"Zarzqdzanie projektami mlekkimi"
Szkolenie obejmowCJto16 godzin zcječ.

Zakres szkolenia:

• Planowanie realizacji projektu - wstep do znr-zcdzcnic projektami;
• Struktura organizacyjna projektu;
• Budowa zespohi projektowego;
• Komunikacja wewnQ.trz projektu:
• Zerzcdzonie czasem projektowym;
• Zarzcdzcnie ryzykiem projektowym.

REGIONALNE CENTRUM
WSPiERANIA IN!CJA1YW POZARZ~DOWYCH

Ul. Bc~thol/en a 10
58-300 WALBRZYCH

NIP 88ô-25-41 -896

L'(. I -<',~
Projekt" Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Spoleczny" jest
finansowany z Programu PHARE 2003 .Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz šrodkôw budzetowych. Jednostkq kontraktujqca
dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiebíorczošci.

Wrodaw, 19 - 20.06.2006r.Mil'os-tawa Hamera
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" ;1i; Re2ionalne O
Centrum
Wspierania
Inicjatww Pozarzadowwch

Regionalny Ošredek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spo~ecznego
Re~ionalneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarzadow~ch

Zaswiadczenie
Pan

Grzegorz Michalski
Ukonczy~dwudniowe szkolenie pt.

"Instrumenty i us~ugirynku pracy w projektach
wspó~finansowanych Z EFS"

Szkolenie obejmowcHo 16 godzin zcječ.
Zakres szkolenia:

� Wprowadzenie do tematyki rynku pracy:
� Aktywizacja zawodowa bezrobotnych;
� Instrumenty rynku pracy:
� Praktyczne aspekty stosowania instrumentów rynku pracy w aktywizowaniu bezrobotnych.

REGIONALI\iE CENTRUM
WSPIERANI A INICJATYW POlARZ.~DOWYCH

ul. Beelhovena 10
58-300 WAt.8RZYCH

NIP 886-2')·41·&~€

IW"DnaZCjk-Magierska Wrodaw, 12 - 13.06.2006r.

Projekt" Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Spoleczny" jest
finansowany z Programu PHARE 2003 .Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz šrodkow budzetowych. Jednostkq kontraktujqcq
dia projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczošci.
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PROJEKT WSPÓtFINANSOWANY PRZEZ UNI~ EUROPEJS~ 1BUDZET PANSTWA- ---
CERTYFIKAT

UKONCZENIAl, II i III ETAPU SZKOLENIA

realizowanego w ramach projektu pn.
"JQzyki obce kluczem do wzrostu konkurencyjnosci firm z regionu legnickiego i wroclawskiego"

wsp6Hinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Pan GRZEGORZ MICHALSKI
urodzony dnia 13.08.1972 roku w Brzegu

ukoňczyl szkolenie na poziomach: podstawowym (126 godzin), srednio-zaawansowanym (126 godzin),

srednio-zaawansowanym z elementami jezyka zawodowego (123 godzin)

z jezyka angielskiego
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ol. t- ':,(,,,,,",' .' Re2ionalne o
Centrum
Wspierania
Inicjat~w PozarzaOow~ch

Regionalny Ošredek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spo~eczne90
Re~ionalneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarzadow~ch

Zaswiadczenie
Pan

Grzegorz Michalski
Ukonczy~dwudniowe szkolenie pt.

I,Sztuka tworzenia projektu"
Szkolenie obejmowato 16 godzin zoječ.

Zakres szkolenia:

• Cykl iycia projektu wedrug standardów Komisji Europejskiej;
• Elementy budowy projektu;
• Metoda SMART;
• Rezultaty twarde i miekkie:
• Wartosé dodana i innowccyjnošé projektu;
• Harmonogram.

REGIONALNE CEN'íRUM
WSPlfRANIA I/IICJATYW POZARZ~DI)WVSfl

ul. Beethovena 1C
58-300 WAtBAZYCH

NIP 886-25,41-896

Zenon Matuszko Wrodaw, 6- 7.06.2006r.

Projekt" Rozwój JokaJnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Spoleczny" jesz
finansowany z Programu PHARE 2003 .Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich" oraz šrodkáw budzetowych. Jednostkq kontraktuje Cl{

dla projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczošci.
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Regionalny Ošrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spolecznego
Re~ionalneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarzadow~ch

Zaswiadczenie
Pan/Pani

.-a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ukoríczyfja dwudniowe szkolenie pt.

:;e2JO'dl e O
:entlUr"
WSplerJllId ,
intcJat~'NPozar ladO-••••'.ItII

"Monitoring ikontroia finansowa projektów realizowanych
z Europejskiego Funduszu Spolecznego"

Szkolenie obejmowalo 14 godzin zajec,

Zakres szkolenia:
• Monitoring w projektach EFS
• Raportowanie
• Umowa o finansowanie projektu
• Zmiany w projekcie
• Audyt

Malgorzata Rulinska Wrodaw, 23-24 maja 2005
AEGIONALNE CENTRUM
WSPIERANIA INICJATYW POZARZljDOWYCII

ul. Beethovena 10
58-300 WAtBAZYCH

Program" Budowa sieci Regionálnych Ošrodkôw Szkoleniowych Europejskiego FUl1dus::1ISpolecznego (RO&/-;PS) ..jest fil1al1soll'an)~!ľ sJ~oMO~'~-f1>kdMNi>Phare !(}I/.!
RO::1I'ój umiejetnosci zarzqdzania Europejskint lunduszem Spoiecznym ora: srodkôw budzetowych. Program wdra:a Polska .tgencja RO::JI'oju Przedsiebiorczoici II'/'U-

z Fundacjq Fundus: It:spó/prac)', dzialajqc pod nadzorem Pelnomocnika ds. Realizacji Programu (P,/O) 11' Urzedzie Komitetu tntegracji Europejskiej.
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Regionalny Ošrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Spolecznego
Re~ionaJneCentrum Wspierania Inicjat~w Pozarza.dow~ch

Zaswiadczen ie
Pan/Pani

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IG"'''''IfIQr.~1 IHI"''''-. ~&~;I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Ukonczyt/a"wudniowe szkolenie pt.

~e~jonallle O.
Centrum .••
tľspleranl3 ~
,nlt:jatllw Pozarzadowlj!:h

"Kwalifikowalnosé wnioskodawców, projektów i kosztów,
tworzenie budžetu finansowanego Z Europejskiego Funduszu

Spolecznego"

Wrodaw, 5-6 maja 2005
REGIONALNE CENTRUM
WSPIERANIA INICJATYW POZAR~DOWYCH

ul. Beethovena 10
58-300 WAt.BRZYCH

NIP 886-25-41-896
Program" Budowa sieci Regionalnych Osrodkôw Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Spolecznego (ROSzEFS) "jest finansowany ze šrodkôw programu Phare 2002
Ro::wój umiejetnošci zarzqdzania Europejskim Funduszem Spolecznym oraz šrodkôw budzetowych. Program wdraza Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczošci wraz
z Fundacja Fundusz Wspó/pracy. dzialajqc pod nadzorem Pe/nomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) lV Urzedzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Szkolenie obejrnowalo 14 godzin zajeé.

Zakres szkolenia:
• Kwailflkowalnošó kosztów, projektów i projektodawców w ramach SPO RZL;
• Kwallflkowalnošó kosztów, projektów i projektodawców w ramach II priorytetu ZPORR;
• Zasady tworzenia budietu projektu w ramach EFS;

Ma}~orzataRultriska

'te,



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGROD~
REKTORA

AKADEMIl EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

we WROCtAWIU

INDYWIDUALNA STOPNIA DRUGlEGO
ZA OSIAGNI~CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR
•

J
Prof. dr hab. Marian Noga

Wrodaw 1 paždziernik 2004r.



lJ Uniwersytet Ekonomiczny
we Wmdaw,u

Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODF;

REKTORA

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
we WROCLAWIU

INDYWIDUALNl\ STOPNIA PIERWSZEGO

ZA OSL\GNI~CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej
oraz

dydaktyczno - wychowawczej

REKTOR

J\,,-,C4\'--
Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

Wroclaw, 1paždzíerník 2013r



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGROD~
REKTORA

AKADEMIl EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

we WROCtAWIU

INDYWIDUALNA STOPNIA DRUGlEGO
ZA OSIAGNI~CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR
~.

Prof. dr hab. Boquslaw Fiedor

Wroctaw 29 wrzeénia 2005r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGROD~
REKTORA

AKADEMIl EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

we WROCtAWIU

INDYWIDUALNA STOPNIA DRUGlEGO
ZA OSIAGNI~CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR,'

Prof. dr hab. Boquslaw Fiedor

Wrodaw 27 wrzešnia 2006r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGROD~
REKTORA

AKADEMIl EKONOMICZNEJ im. OSKARA LANGEGO

we WROCLAWIU

INDYWIDUALNi\ STOPNIA DRUGlEGO
ZA OSIi\GNIF;CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

1&
Prof. dr hab. Boguslaw Fiedor

Wrodaw 30 wrzešnia 2007r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODF;
REKTORA

UNIWERSYfETU EKONOMICZNEGO

we WROCLAWIU

INDYWIDUALN1\ STOPNIA PIERWSZEGO
ZA OSI1\GNI~CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR
~~~J ~J;\J ~ v

Prof. dr hab. Boguslaw Fiedor

Wroctaw 30 wrzesnia 2008r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODE;
REKTORA

UNlWERSYTETU EKONOMICZNEGO

we WROCLAWIU

INDYWIDUALNi\ STOPNIA PIERWSZEGO
ZA OSIi\GNI~CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR••Prof. dr hab. Boguslaw Fiedor

Wroclaw 30 wrzesnia 2009r.



Pan

Dr Grzegorz Michalskí

otrzymuje

NAGRODE;
REKTORA

UNlWERSYľETU EKONOMICZNEGO

we WROCLAWIU

INDYWIDUALN.L\ STOPNIA PIERWSZEGO
ZA OSI.L\GNIF;CIAW DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

~R
Prof.dr ha~Jťo~~law Fiedor

Wroclaw 29 wrzesnia 2010r.



Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODF;
REKTORA

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

we WROCLAWIU

INDYWIDUALN.L\ STOPNIA PIERWSZEGO
ZA OSIi\GNI~CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej
oraz

dydaktyczno - wychowawczej

RE

.
Prof. dr hab. ~ guslaw Fiedor

Wroclaw 30 wrzesnia 2011r.



Uniwersytet Ekonomicznv
weWrodawíu

Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGROD~

REKTORA

UNIWERSYfETU EKONOMICZNEGO
we WROCLA WIU

INDYWIDUALN1\ STOPNIA PIERWSZEGO

ZA OSIA:GNIF;CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej

REKTOR

~-1:t~~:Gospodarowicz

Wroclaw, 1 paždziernik 2012r



Uniwersytet Ekonomiczny
we Wroclawiu

Pan

Dr Grzegorz Michalski

otrzymuje

NAGRODF;

REKTORA

UNIWERSYfETU EKONOMICZNEGO
we WROCLAWIU

INDYWIDUALNl\ STOPNIA PIERWSZEGO

ZA OSL\GNIF;CIA W DZIEDZINIE

pracy naukowo - badawczej
oraz

dydaktyczno - wychowawczej

REKTOR

,~, ,lc\'"
p}of. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

Wroclaw, 1paždzíerník 2013r



Bronislaw Komorowski

RZECZPOSPOLITA POLSKA POSTANOWIEN lEM

zdnia311ipca2013 r.

Pan Grzegorz Marek

LEGITYMACJA MICHALSKI
odznaczony zostal

Nr 308-2013-128 MEDALEM BRt\ZOWYM
ZA DLUGOLETNI1\ SLUZBF;

PREZYDENT
RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKfEJ

Warszawa
dnia 3 l lipca 2013 r.
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MEMORANDUM OF INTENT

between Dmitri M. Medvedovski, Ph.D., Bethel University and
Grzegorz Marek Michalski PhD., Wroclaw University of Economics

WHEREI\S,Dmitri M. Medvedovski wants to provide the ramily Profile Survey ínstrument to
Grzegorz Marek Michalski for the sole purpose of condueting the research project in Family
Economics.

WHEREAS,Grzegorz Marek Michalski will take full responsibility to (i) translate the Family Profile
Survey Instrument into other languages and (ii) to administer distribution, gathering, collection
und management of data subject to approval of Internal Review Board of Wroctaw Univer!)ity of
Economics in compliance with European Union and United States of America legislative
guidelines of conducting research.

WHEREAS,Dmitri M. Medvedovski will analyze the collected data sets provided by Grze
Grzegorz Marek Michalski after prompt electronic transmission and will crcate economic modele;
for data interpretatlon.

WHEREAS,Grzegorz Marek Michalski will seek the financial resources including applying for the
acadermc grants in European Union to cover all necessary expenditures to conduct and bring
this research project to completion.

IT ISSOAGREED.
{)-'1.1 II~ I~ ~~ ~ ~-(', .

By: Dmitri M. Medvedovski, Ph.D
Associate Professor of Economics, Bethel University
Department of Business & Economics

September 29, 2011

By: Grzegorz Marek Michalski PhD
Assistant Professor / adiunkt, Wroclaw University of Economics
Department of Corporate Finance and Value Management
PL53-345 Wroclaw, Komandorska 118/120, Z-2, KFPiZW
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September 30, 2011

To Whom It May Concern:

Bethel University has supported Dr. Dmitri M. Medvedovski's research efforts in
the area of Family Economics. Specifically, Bethel University funded Dmitri Medvedovski
research presentation titled "Determinants of Father-Child Time Allocation" at the
Academy of Business Research Conference in Atlantic City, USA in Fail 2011.

I am looking forward to seeing Dmitri's collaborative research with Dr. Grzegorz
Marek Michalski at Wroclaw University of Economics.

lf you have any questions regarding this matter please contact me directly,

Sincerely,

C~\V----
Chuck Hannema
Associate Professor
Chair, Department of Business & Economics
Bethel University
3900 Bethel Drive
St. Paul MN 55112
Tel. 651.63_8!-6.16].



CHARLES UNIVERSITY PRAGUE

faculty of mathematics and physics

In Prague, 29.11.2012

LETTER OF INTENT

l, the undersigned Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., head of Department of Probability and
Mathematicai Statistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague,

hereby confirm

our intention to become a partner in the project SONATA BIS as submitted within Support of
Cooperation by the Polish National Science Centre (NCN).

The grant proposal is prepared in close cooperation of Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. (Wroclaw
University of Economics) and RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University in Prague). The main scientific area of the cooperation is:

solvency, liquidity and flexibility management of Polish and Czech mining companies.

lf this project is chosen for funding, I confirm that the department I represent will provide its
cooperation under the leadership of:

RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics
Department of Probability and Mathematicai Statistics
Sokolovská 83
186 75 Prague 8
Czech Republic

'. "..AA-~ '- ('"
......................... ~ .....
Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Head of Dept. Prob. and Math. Stat.
MFF UK

Department of Probability
and Mathematicai Statistics

Sokolovská 83,18675 Praha 8
phone: +420222323316,22191 3287

fax: +420 22232 3316
e-mail: kpms@mff.cuni.cz

mailto:kpms@mff.cuni.cz


Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Matej Bel University, Faculty of Economics

Dekanát
Dean's Office

97590 Banská Bystrica, Tajovského 10

%
,~ SGS

Banská Bystrica, June 19, 2012

LETTER OF INTENT

l, Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., dean of Facu1ty of Economics, Matej Bel University in Banská

Bystrica, Slovakia, hereby confirm that Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská

Bystrica, Slovakia, agrees to cooperate in HARMONIA project, non-co-financed international

grant submitted to Polish National Science Centre (NCN).

Project proposal for Polish party is represented by Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. from Wroclaw

University of Economics, Poland. Faculty of Economics, Matel Bel University in Banská Bystrica,

Slovakia, is represented by Ing. Ľuboš Elexa, PhD. and Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

Area of cooperation in project is oriented on corporate finance, liquidity management and fmancial

management with focus on businesses in V4 countries.

Contact person for Faculty of Economics:

Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Department of corporate economics and management

Facu1ty of Economics, Matej Bel University

Tajovského 10, 97401 Banská Bystrica

Slovakia

E Ullivo/'zi li', Mateja Bela
KONOMICKÁ FAKULTA

T<1Jovského I~s~"97590B,n;káB;f'

~

Project member

Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Dean of the Faculty of Economics,

Matej Bel University

TELEFÓN
+421 48 446 21 21

E-MAIL
vladimir.hiadlovsky@umb.sk
http://www.ef.umb.sk

FAX:
+421 48 446 20 OO

mailto:vladimir.hiadlovsky@umb.sk
http://www.ef.umb.sk


Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
Matej Bel University, Faculty of Economics

Dekanát
Dean's Office

97590 Banská Bystrica, Tajovského 10

%
,~ SGS

Banská Bystrica, 19. jún 2012

LETIER OF INTENT

Dolu podpísaný Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., dekan Ekonomickej fakulty Univerzity

Mateja Bela v Banskej Bystrici, týmto potvrdzujem, že Ekonomická fakulty Univerzity Mateja

Bela v Banskej Bystrici súhlasí so spoluprácou v projekte HARMONIA vypracovanom za účelom

získania medzinárodného grantu podporeného Národným vedeckým centrom v Poľsku (NCN).

Projekt za spolupracujúcu organizáciu z Poľska zastupuje Mgr. Grzegorz Michalski, PhD.

z Vysokej školy ekonomickej vo Wroclavi. Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja zastupujú Ing.

Ľuboš Elexa, PhD. a Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.

Predmetom spolupráce v projekte bude oblasť podnikových financií, riadenia likvidity

a finančného manažmentu a to s orientáciou na krajiny V4.

Kontaktná osoba pre EF UMB:

Ing. Ľuboš Elexa, PhD.

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Ekonomická fakulta UMB

Tajovského 10,97401 Banská Bystrica

Slovenská republika

Univ(,,",~ili1 M'lt<':Jd l:3da
EKONOMICKA FAKULTA

Talov-.kéh0 1
975 90 Bélnská

Ing.~

Riešiteľ projektu

Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Dekan EF UMB v Banskej Bystrici

TELEFÓN
+421 48 446 21 21

E-MAIL
vladimir.hiadlovsky@umb.sk
http://www.ef.umb.sk

FAX:
+421 48 446 20 OO

mailto:vladimir.hiadlovsky@umb.sk
http://www.ef.umb.sk


SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA

UNIVERZITA
VNITRE \

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
dekanka

, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Tel.: 037 -641 5 511; 641 5 179, Fax: 037-641 5150
e-mail: dfem@fem.uniag.sk

Ref. Č. 683/2012 V Nitre, dňa 17. 07.2012

VYHLÁSENIE O SPOLUPRÁCI

Dolu podpísaná doc. Ing. Iveta Zentková, CSc., dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre týmto potvrdzujem, že Fakulta ekonomiky
a manažmentu SPU v Nitre súhlasí s dlhodobou vedecko-výskumnou spoluprácou vo
všeobecnej oblasti záujmu pod názvom "Finančná likvidita, tvorba hodnoty a meranie
výkonnosti poľnohospodárskych podnikov na Slovensku a v Poľsku" s Ekonomickou
univerzitou vo Wroclawi. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre podporuje grantovú
spoluprácu vo všeobecnej oblasti záujmu v rámci projektovej schémy HARMONIA-
medzinárodné granty bez spolufinancovania, vyhlásenou Národným vedeckým centrom
(NCN) v Poľsku.

Grantové zámery budú zo strany Fakulty ekonomiky a manažmentu pripravené
Ing. Mariánom Tóthom, PhD. a Ing. Zuzanou Čiernou, PhD. -Katedra financií, v spolupráci s
Mgr. Grzegorzom Michalskim, PhD. -Ekonornická univerzita vo Wroclawi, Poľsko.

V prípade úspešnosti projektového zámeru Fakulta ekonomiky a manažmentu, ktorú
zastupujem, zaistí úzku spoluprácu.

Kontaktnou osobou za Fakultu ekonomiky a manažmentu bude:
Ing. Marián Tóth, PhD.
Katedra financií
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra

- )
I~ /l ./

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
dekanka FEM, SPU v Nitre

Ing. Marián Tóth, PhD.
Katedra financií

mailto:dfem@fem.uniag.sk
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OF AGRICULTURE dl1
\

i'! FACULTY OF ECONOMIC S & MANAGEMENT
doc. Iveta Zentková, CSc.
Dean
TRIEDA A. HLINKU 2, 949 76 NITRA, SLOVAKIA
Tel.: +421·37·641·5511; 6415179 FAX: +421·37·641·5150
Email: dekan_fem@uniag.sk
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IN NITRA II
."

Ref. No. 683/2012 In Nitra, 17/07/2012

LETTER OF INTENT

Dean of the Faculty of Economics and Management Slovak Agricultural University in Nitra
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc. hereby confirms that Faculty of Economics and Management
SAU in Nitra agrees with the long term scientific and research cooperation under general area
of interest titled: "Financialliquidity and value creation performance of agriculture enterprises
in Slovakia and Poland" with the Wroclaw University of Economics in Poland. The Faculty of
Economics and Management SAU in Nitra intends grant cooperation in the general area of
interest within the funding scheme HARMONIA - non co-financed international grants of the
National Science Centre (NCN) Poland.

The grant proposals will be prepared by contact persons Ing. Marián Tóth, PhD. and
Ing. Zuzana Čierna, PhD. -Department of Finance, Faculty of Economics and Management,
SAU in Nitra in clo se cooperation with Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. -Wroclaw University
of Economics, Poland.

Should any project be selected for funding, I confirm that the Faculty of Economics and
Management l represent will guarantee the close cooperation.

The contact person of Faculty of Economics and Management will be:
Ing. Marián Tóth, PhD.
Department of Finance
Faculty of Economics and Management
Slovak Agricultural University in Nitra
Tr. A. Hlinku 2
94976 Nitra

doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
dean of FEM, SAU in Nitra

Ing. Marián Tóth, PhD.
department of finance

Ing. Zuzana Čierna, PhD.
department of finance

mailto:dekan_fem@uniag.sk


1'1 TECHNiCKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Letná 9/A042 OOKošice

tel.: +421 55/6322485,6022002 , fax: 63 32748
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor

e-mail: rektor@tuke.sk
www.tuke.sk

Vyhlásenie o projektovom zámere

Dolu podpísaný Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor Technickej univerzity
v Košiciach týmto potvrdzujem, že Ekonomická fakulta TUKE súhlasí so spoluprácou na
projekte HARMONIA: grant na podporu medzinárodnej spolupráce, v rámci grantovej
podpory Národného vedeckého centra v Poľsku (NCN).
Žiadosť o riešenie grantovej úlohy je vypracovaná pod vedením Mgr. Gregorz Michalski,
PhD. (Vysoká škola ekonomická, Wroclaw, Poľsko) v spolupráci s kolektívom autorov
Ekonomickej fakulty TUKE pod vedením Ing. Manuely Raisovej, PhD. Hlavnou oblasťou
vedeckej spolupráce bude finančná analýza podnikov s aplikáciou na podmienky slovenského
a poľského podnikateľského prostredia.
Týmto vyhlásením potvrdzujem, že pokiaľ bude projekt vybraný na financovanie, fakulta,
ktorú zastupujem, sa bude podieľať na realizácii tohto projektu.

Kontaktná osoba za Ekonomickú fakultu TUKE bude:
Ing. Manuela Raisová, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Nemcovej 32
040 O 1 Košice
manuela.raisova((l)tuke.sk
+421 556022286

Dátum: 04.07.2012

1 /
'(

I
--------------------------------------------
. Ing-Manuela Raisová, PhD. Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Rektor

mailto:rektor@tuke.sk
http://www.tuke.sk
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TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE Letná 9/A
042 OOKošice

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rector

phone +421 55/6322485.6022002. fax: 63 32748
e-mail: rector@tuke.sk

www.tuke.sk

Letter of Intent

l, Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., the rector of Technical university Košice, hereby
confirm that Faculty of Economics agrees to become a partner in project Harmonia: non co-
financed international grant as submitted within Support of Cooperation by the Poli sh
National Science Centre (NCN).
The grant proposal is prepared in cooperation of Mgr. Gregorz Michalski, PhD. (Wroclaw
University of Economics, Poland) and the team of authors from Faculty of Economics TUKE
(represented by Assist. Prof. Manuela Raisová, PhD.). The main scientific area of the
cooperation is financial business analysis and its application in Slovak and Poland business
environment.
Should this project be selected for funding, l confirm that the organisation l represent will
participate on its realisation.

The contact person for Faculty of Economics IUKE will be:
Assist. Prof.Manuela Raisová, PhD.
Technical University of Košice
Faculty of Economics
Nemcovej 32
040 O1 Košice
manuela.raisovaratuke.sk
+421 55 60222 86

Date: July 4,2012

l. I

---------------------------------------:=--
Assist, Prof. Manuela Raisová, PhD.

Researcher
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Rector

mailto:rector@tuke.sk
http://www.tuke.sk
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FACULTY OF BUSINESS, ECONOMICS AND

POLICY STUDIES
Universiti Brunei Darussalam

Jalan Tungku Link, Gadong, BE1410, Brunei Darussalam
UNIVERSlTI

BRUNEIDARUSSALAM

Rujukan Kami:
Dur Reference:

7 December 2012

Letter of Intent

The purpose of this memo is to document that Dr. Grzegorz Michalski and l would like to do
grant-funded research jointly in the subject field of cash and liquidity management. There are
a number of topics within those subject fields that have not been researched and which are
vitally important for the MNCs top managers, management and supervisory board members,
banks, etc The grant proposal is prepared in a close cooperation l am inclined to work
together with Dr. Michalski because of his authorship of related book manuscripts as well as
his prolific journal papers publication record.

/i/~<-2 .
Dr. Petr Polak
Associate Professor in Finance
Programme Leader, Accounting and Finance
Faculty of Business, Economics and Policy Studies
University of Brunei Darussalam

Tel: + 673 246 3001 ext 1104
Fax: +673 246 3017

Email: office.fbeps@ubd.edu.bn
Website: http://fbeps.ubd.edu.bn

mailto:office.fbeps@ubd.edu.bn
http://fbeps.ubd.edu.bn


Department of Operations Research and fconometrics
Faculty of Economic Informatics

University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1,85235 Bratislava, Slovakia

MEMORANDUM OF INTENT

TO:
FROM:
SUBJECT:
DATE:

Whom it may concern
Ing. Martin Pavlík, PhD., Ing. Martin Lukáčik, PhD., Mgr. Grzegorz Michalski, PhD.
JOINT COOPERATION IN RESEARCHPROJECT
5/15/2012

RESEARCHDOMAIN
The purpose of this memo is to document that Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. (Department of

Corporate Finance and Value Management, Wroclaw University of Economics, Poland and Faculty of
Economics, Academy of Management and Administration in Opole, Poland), Ing. Martin Lukáčik, PhD.
(Deparment of Operations Research and Econometrics, Univesity of Economics Bratislava) and
Ing. Martin Pavlík, PhD. cooperate together and want to continue that cooperation by doing grant-
funded research jointly in the subject field of of the theory of the investment portfolio in liquid assets,
financial liquidity management in Slovakia and Poland and other connected research areas. We would
like to focus on new methods of finding border of the investment opportunities, new methods of
finding investment portfolio in relation to short-run financial managerial entrepreneurial decisions. The
research will result in the software application which would prove our ideas and research.

We cooperate and want to continue working together with Mgr. Grzegorz Michalski, PhD.,
because of his authorship of related book and manuscript as well as his prolific journal article
publication record. Our nearest research plans include that Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. will continue
his part of our long-run cooperation in developin and describing the new algorithms and will prepare
for implementation known risk and expected return measures including portfolio selection criteria in
short-run financial entrepreneurial managerial decisions. Doctor Martin Pavlík will continue his part of
our long-run cooperation and he will code all the ideas into software application and will develop and
discover the new algorithms. Doctor Martin Lukáčik who is author of rnanv articles and computer
expert will continue his part of our long-run cooperation and he will develop and discover the new
algorithms and will prepare for implementation known risk and expected return measures including
portfolio selection criteria.

May 15th, 2012 \.. '" -
By: Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Department of Operations Research and Econometrics
University of Economics in Bratislava

By: Mgr. Grzegorz Marek Michlaski, PhD.;5··ť;'· C ('- 1',/ ",r'"

Assistant Professor/adiunkt, Wroclaw University of Economics
Depa~corporate Finance and Value Management

By: Ing. Martin Pavlík, PhD.
Enterpreneur
Dobšinského 858/41, 05001 Revúca, Slovakia

I support the cooperation

~

By: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD. ľ, / ~J
Head of Department of Operations Res,~rch and Econometrics
Faculty of Economic Informatics, UniverVity of Economics in Bratislava



Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1,85235 Bratislava, Slovakia

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

KOMU:
OD:
PREDMET:
DÁTUM:

Koho sa to týka
Ing. Martin Pavlík, PhD., Ing. Martin Lukáčik, PhD., Mgr.Grzegorz Michalski, PhD.
Spoločná spolupráca na výskumnom projekte
5/15/2012

PREDMET VÝSKUMU
Cieľom memoranda je ukázať, že Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. (Katedra podnikových financií

a hodnotového manažmentu, Wroclawskej ekonomickej univerzity, Akadémia manažmentu vOpole,
Poľsko), Ing. Martin Lukáčik, PhD. (Katedra operačného výskumu a ekonometrie, Ekonomickej
univerzity Bratislava, Slovenská republika) a Ing. Martin Pavlík, PhD. spolu spolupracujú a budú
spolupracovať na grantovom výskume na poli Teórie investičného portfólia v aktívach, manažmente
finančnej likvidity na Slovensku a v Poľsku a ostatných príbuzných oboroch výskumu. Chceme sa
zamerať na hľadanie hranice množiny investičných príležitostí novým spôsobom, nové metódy hľadania
investičného portfólia vo vzťahu ku krátkodobým finančným manažérskym rozhodnutiam podnikateľov
a živnostníkov. Výsledkom výskumu bude softvérová aplikácia, ktorá potvrdí výsledky nášho výskumu.

Chceme spolupracovať s Mgr. Grzegorzom Michaiskim, PhD., vzhladom k jeho autorstvu kníh
a článkov. Náš najbližší výskum bude smerovať k tomu, že Mgr. Grzegorz Michalski, PhD. bude
pokračovať v dlhodobom výskume a pripraví k implementovaniu známe miery merania rizika
a očakávaného výnosu vrátanie kritérií na výber portfólia v procese podnikateľských rozhodnutí. Ing.
Martin Pavlík, PhD. bude pokračovať v dihodobom výskume a bude kódovať veci pripravené
k implemetovaniu a vyvinie nové algoritmy. Ing. Martin Lukáčik, PhD, autor mnohých článkov a
počítačový expert vyvinie nové algoritmy a pripraví na implemetáciu známe miery na meranie rizika
a očakávaného výnosu vrátane kritérií na výber portfólia.

15. mája, 2012 (
Ing. Martin Lukáčik, PhD.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Ekonomická univerzita v Bratislave

Mgr. Grzegorz Marek Michlaski, PhD.~~ c: rc I) Iv--
odborný asistent, Wroclaw University of Economics
Kate~ra p.ľ\~nikových financií a hodnotového manažmentu

fj~
Ing. Martin Pavlík, PhD.
živnostník
Dobšinského 858/41, 050 01 Revúca, Slovakia

Podporujem túto vedeckú spoluprácu f cy
doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD.
vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie I

Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave



UNIVERSITY OF ECONOMICS IN BRATISLAVA
Dolnozemská cesta l, 852 35 Bratislava 5

ir +421 2672 95 364 fax +421 267295 101

LETTER OF INTENT

l, the under signed Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rector of University of Economics in
Bratislava herby confirm that Faculty of Business Management EU, agrees to become
a partner in the project SONATA BIS: PhD holders grant as submitted within Support of
Cooperation by the Polish National Science Centre (NCN).

The grant proposal is prepared in close cooperation Mgr. Grzegorz Michalski PhD (Wroclaw
University of Economics, Poland and Academy of Management and Administration in Opole,
Poland) and Ing. Nora Grisakova, PhD (Faculty of Business Management, University of
Economics in Bratislava). The main scientific area of the cooperation is financial economics,
business management and financialliquidity management in Poli sh and Slovakian firms.

Should this project be selected for fund ing by the Faculty of Business Management, l confirm
that the organization l represent will guarantee its cooperation.

The contact person for Faculty of Business Management will be:
Ing. Nora Grisáková, PhD.
Faculty of Business Management,
University of Economics in Bratislava
Dolnozemska cesta 1
852 35 Bratislava

Date: May 21th 2012

/ (/
Ing. Nora Grisáková, PhD.

Solutionist
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Rector of the University of Economics in Bratislava



EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta l, 852 35 Bratislava

ii' 624 II 478 fax 67295 101 email: sekrrek@euba.sk

VYHLÁSENIE O PROJEKTOVOM ZÁMERE

Dolu podpísaný Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave týmto potvrdzujem, že Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave súhlasí
so spoluprácou na projekte HARMONIA: grant na podporu medzinárodnej spolupráce, v
rámci grantovej podpory Národného vedeckého centra v Poľsku (NCN).

Žiadosť o riešenie grantovej úlohy bola vypracovaná pod vedením Mgr. Grzegorz Michalski
PhD (Vysoká škola ekonomická, Wroclaw, Poľsko a Akadémia riadenia a správy vOpole,
Poľsko) s úzkou spoluprácou Ing. Nory Grisákovej, PhD (Fakulta podnikového manažmentu,
Ekonomická univerzita v Bratislave). Hlavnou oblasťou vedeckej spolupráce bude finančná
ekonómia, obchodný manažment a finančná likvidita poľských a slovenských firiem.

Ak bude projekt vybraný na financovanie, fakulta ktorú zastupujem zaistí spoluprácu na
tomto projekte.

Kontaktnou osobou pre Fakultu podnikového manažmentu bude:
Ing. Nora Grisáková, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu,
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava

21. mája 2012
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Ing. N~ Grisáková, PhD.
, riešiteľ

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU v Bratislave
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LETTER OF INTENT

l, the Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rector of University of Economics in Bratislava
herby confirm that FacuIty of Business Management of EU in Bratislava agrees to become
a partner in the project HARMONIA: non co-financed international grants as submitted
within Support of Cooperation by the Polish National Science Centre (NCN).

The grant proposal is prepared in close cooperation Mgr. Grzegorz Michalski PhD (Wroclaw
University of Economics, Poland and Academy of Management and Administration in Opole,
Poland) and Ing. Nora Grisakova, PhD (Faculty of Business Management, University of
Economics in Bratislava). The main scientific area of the cooperation is financial economics,
business management and financialliquidity management in Polish and Slovakian firms.

Should this project be selected for funding by the FacuIty of Business Management, I confirm
that the organization l represent will guarantee its cooperation.

The contact person for Faculty of Business Management will be:
Ing. Nora Grisáková, PhD.
FacuIty of Business Management,
University of Economics in Bratislava
Dolnozemska cesta 1
852 35 Bratislava

Date: May 21th 2012

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Rector of the University of Economics in Bratislava
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VYHLÁSENIE O PROJEKTOVOM ZÁMERE

Dolu podpísaný Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave týmto potvrdzujem, že Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave súhlasí
so spoluprácou na projekte SONATA BIS: grant pre držiteľov PhD., v rámci grantovej
podpory Národného vedeckého centra v Poľsku (NCN).

Žiadosť o riešenie grantovej úlohy bola vypracovaná pod vedením Mgr. Grzegorz Michalski
PhD (Vysoká škola ekonomická, Wroclaw, Poľsko a Akadémia riadenia a správy vOpole,
Poľsko) s úzkou spoluprácou Ing. Nory Grisákovej, PhD (Fakulta podnikového manažmentu,
Ekonomická univerzita v Bratislave). Hlavnou oblasťou vedeckej spolupráce bude finančná
ekonómia, obchodný manažment a finančná likvidita poľských a slovenských firiem.

Ak bude projekt vybraný na financovanie, fakulta ktorú zastupujem zaistí spoluprácu na
tomto projekte.

Kontaktnou osobou pre Fakultu podnikového manažmentu bude:
Ing. Nora Grisáková, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu,
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

21. mája 2012

Dr.h.c.prof.mg. RudolfSivák,PhD.
rektor EU v Bratislave

mailto:sekrrek@euba.sk


FAKULTA PODNIKOVÉHO MANA�MENTU

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Dolnozemská cesta lIb, 852 35 Bratislava 5

Tel.: +421 2672 95 536 Fax: +421 2 672 95 184
e-mail: dekanfpm@dec.euba.sk

Bratislava 21.5.2012

Vážený pán
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

rektor EU

Tu

Vážený pán rektor,

dovoľujem si Vám oznámiť, že súhlasím S riešením projektov:

l. SONATA BIS,
2. HARMONIA,

na ktorých sa bude podieľať za Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave Ing.
Nora Grisáková, PhD.

S pozdravom

prof. Ing. Ľ~lav Szabo, CS

dekan FPM

Príloha: 2x podľa textu

mailto:dekanfpm@dec.euba.sk
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Ostrava, 26th November 2012

LETTER OF INTENT

This document is issued in order to confirm willingness of Faculty of Economics, VSB- TU
Ostrava to support the co-operation of the faculty members, especially Tomá� Tichý,
Department of Finance, with Grzegorz Michalski, affiliated to Wroclaw University of
Economics.

The co-operation is supposed to be in the form of partnership within the grants and other
research and scientific activities as submitted within the Support of Cooperation by the Polish
National Science Centre (NCN). The project is supposed to be focused on corporate
management and related aspects of financial economics.

In case that the project application will be selected for fund ing by NCN, the Faculty of
Economics, VSB- TU Ostrava will guarantee the co-operation of the persons mentioned above.
However, the faculty does not promise to provide any financial support.

prof.Dr.kLOŠOVá
dean

Grzegorz Michalski
Wroclaw University ofEconomics
Poland


